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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 010/2018/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 o Ofício nº 045/2018 expedido pelo Tabelião Designado 

do Município de Carlinda informando que a Juíza de Paz IVONETE SALETE 

JACQUES, matrícula 4442, estará em usufruto de férias regulamentares no 

período de 15 de março a 13 de abril de 2018, bem como seu substituto;

CONSIDERANDO a necessidade de se designar um substituto para atuar 

no respectivo período de ausência;

RESOLVE:

DESIGNAR o senhor CEZAR DONIZETE LUQUINE, matrícula n. 13729, 1º 

Suplente de Juiz de Paz, para exercer as atividades inerentes ao cargo de 

Juiz de Paz do Município de Carlinda durante a ausência da titular, no 

período de 15 de março a 13 de abril de 2018.

P. R. I. Cumpra-se.

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

Justiça do Estado de Mato Grosso, e ao Serviço Notarial e Registral do 

Município de Carlinda.

Alta Floresta-MT, 22 de março de 2018.

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001222-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN REGINA ALEIXO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RIBEIRO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001222-89.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ELLEN REGINA ALEIXO EXECUTADO: VALDEIR RIBEIRO 

BATISTA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizada por 

Iago Paulo Aleixo Ribeiro Batista, representado por sua genitora Ellen 

Regina Aleixo, assistido pela Defensoria Pública Estadual contra Valdeir 

Ribeiro Batista, já qualificados. O pedido inicial veio instruído com diversos 

documentos. Após o recebimento da inicial, citado, o executado 

apresentou justificativa, informando que efetuou o pagamento do débito 

alimentar, consoante se vê nos autos. Em manifestação ID 10519026, a 

parte exequente pugnou pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do 

CPC, ante ao pagamento do débito. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público opinou pela extinção do feito (ID 10668474). Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, consoante informação do 

exequente de que o executado efetuou o pagamento do débito alimentar 

objurgado. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos 

termos do artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a 

obrigação. Custas pela parte executada. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 23 de 

novembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000481-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA DOS SANTOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Odair Carlos Michelin (REQUERIDO)

 

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

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

Negativa sob Id 12379158, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002455-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FRANKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para impugnar a Contestação, bem 

como manifestar-se acerca do Laudo Pericial sob Id 11498489, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002523-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (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 do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 12381429; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, 

bem como manifestar-se sobre o Laudo Pericial de Id 11499788, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 12382090; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, 

bem como manifestar-se sobre o Laudo Pericial de Id 11500036, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000395-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARIA ISOTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ISOTON GALTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000395-44.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BEATRIZ MARIA ISOTON REQUERIDO: BRUNO ISOTON 

GALTER Vistos. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar ajuizada 

por Beatriz Maria Isoton em face de Bruno Isoton Galter, ambos 

qualificados nos autos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, uma 

vez que preenche os requisitos legais. 2) CITE-SE e INTIME-SE o 
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interditando para comparecer à audiência de entrevista, que DESIGNO 

para o dia 24 de abril de 2018, às 14h45min. CONSIGNE-SE, no ato 

citatório que, dentro do prazo de quinze (15) dias, contado da entrevista, o 

interditando poderá impugnar o pedido. 3) Em razão da urgência, NOMEIO 

a Sra. Beatriz Maria Isoton, como curadora provisória do interditando, 

exclusivamente para fins previdenciários. 4) INTIME-SE a curadora 

provisória para comparecer à Secretaria deste Juízo para assinar o termo 

de compromisso e para comparecer à audiência de entrevista já 

designada. 5) 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. 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 27 de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142657 Nr: 4460-70.2016.811.0007

 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: Melquiades José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730-MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 1) As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC/2015), PASSO A SANEAR o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015.Inexistem 

preliminares e questões processuais pendentes a serem decididas, bem 

como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada, razão por que declaro o feito saneado.2) Por entender 

necessário, DEFIRO a prova pericial (grafotécnica) requerida 

exclusivamente pela parte autora (fls. 119), para o fim de verificar a 

autenticidade, ou não, da assinatura aposta no contrato de 78/81.2.1) 

INTIME-SE o requerido, nos termos dos arts. 379, inciso III, 396 e 399, 

incisos II e III, todos do CPC/2015, a fim de apresentar as vias originais dos 

termos do contrato em discussão, no prazo de cinco (05) dias (art. 398, 

CPC/2015), sob pena de admitir-se os fatos alegados verdadeiros, nos 

moldes do art. 400, do CPC/15. 2.2) Para a realização da prova pericial 

grafotécnica, NOMEIO a empresa, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA 

(Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente 

cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, para efetuar perícia, a ser realizada por perito grafotécnico, 

visando avaliar a autenticidade da assinatura aposta, no contrato de fls. 

78/81, independentemente de compromisso, nos termos do art. 466, do 

CPC/15.2.3) Após o cumprimento do item “2.1”, INTIMEM-SE ambas as 

partes para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem na 

forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015.2.4) Com os quesitos (e só após a 

apresentação destes),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142027 Nr: 4066-63.2016.811.0007

 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: JAEL TEIXEIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 699,19 (seiscentos e noventa e nove reais 

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

de folha 33. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 322,34 (trezentos e vinte e dois reais 

com trinta e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000095-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALEXANDRE SIQUEIRA (REQUERIDO)

E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

EDIELE CARLEIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000095-82.2018.8.11.0007 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 da certidão do Oficial de Justiça 

ID. 12319212, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003391-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003391-49.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação de id. 12375058, no prazo de quinze (15) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 23 de março de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142081 Nr: 4099-53.2016.811.0007

 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: Lucas Tiago de Freitas

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do autor 

acerca da perícia agendada para o dia 13/2/2018, às 17h10, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118392 Nr: 6239-31.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Marques de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Marques de Morais

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

INTIMANDO(A, S): Requerente: Creuza Marques de Morais, Cpf: 

90005007100, Rg: 000659155 SSP MS Filiação: Sadio Capistano de Morais 

e Geny Marques da Conceição, data de nascimento: 08/11/1971, 

brasileiro(a), natural de Pedro gomes-MS, convivente, do lar, Endereço: 

Rua Juarez de Oliveira e Silva,91, Bairro: Boa Esperança 66*9637-6956 / 

66*9283-9133, Cidade: Alta Floresta-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO 

ART. 485 II E III § 1º E 2º DO CPC/2015, pois este encontra-se abandonado 

há mais de 30 dias, devendo para tanto se manifestar acerca do laudo 

pericial de fls.39.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115676 Nr: 3973-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Suel Francisco da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do autor 

acerca da perícia agendada para o dia 13/4/2018, às 17h30, com a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora no Hospital Cristo Redentor, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103009 Nr: 4703-53.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT, Tamara Aparecida Rodrigues Farias - OAB:17.222

 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 3 dias, acerca do mandado e certidão 

de fls. 114/115.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVIR LUIZ SAVARIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO , 23 de março de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo para implantação do 

benefício, no prazo de 05 (cinco) dias. Nº DO PROCESSO: 

1002509-87.2017.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: ELEN DAIANE 

MAGALHAES DE OLIVEIRA - MT19520/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

DE ALTA FLORESTA (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000337-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES SUELMA NINA DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELFRANIO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

 

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

estes autos com a finalidade de intimação das partes, na pessoa de seu 

patrono/defensor público, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareçam nesta Secretaria para assinar o termo de guarda 

compartilhada expedido.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 663-04.2007.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Rogers Rohling da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, Thiago Xisto Gris - OAB:14362

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

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

 Vistos.

1 - Diante da exacerbada diferença entre o cálculo apresentado pela parte 

autora (fls. 703/717) e aquele confeccionado pela Servidora Distribuidora, 

Contadora e Partidora, cuja atribuição no Plano de Carreira limita-se a 

elaboração de cálculos de baixa complexidade, DEFIRO o pedido de fl. 722 

e NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, Elísio 

Oliver de Miranda CRC MT-011378/O-0, o qual pode ser encontrado na Av. 

Rubens de Mendonça, Rua Interna, número 78, Residencial Vila do Sol, 

casa 39, Cuiabá, CEP: 78055-717, para realizar o cálculo do débito 

remanescente, às expensas do exequente, devendo apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

2 - Com a apresentação da proposta, INTIME-SE a parte exequente para 

depositar o valor dos honorários periciais, nos termos do artigo 95, § 1º, 

do CPC, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de preclusão e 

consequente sequência dos atos com base na avaliação de fls. 703/717, 

vez que, diante do valor já levantado nos autos em seu favor, não 

subsiste as circunstâncias justificadoras dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Razão porque, REVOGO a decisão de fl. 34.

3 – Após, caso haja o depósito da verba honorária pelo exequente, 

INTIME-SE o perito para a elaboração dos cálculos e entrega do laudo no 
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prazo máximo 30 (trinta) dias após a intimação, encaminhando-lhe, na 

oportunidade, cópia da sentença de fls. 244/246, do acórdão de fls. 

412/413, do alvará em favor do exequente (fl. 490), da decisão de fls. 

550/551, da decisão do agravo de fls. 695/697 (que determinou a inclusão 

do 13º salário do de cujus), decisão de fl. 701, cálculo de fls. 719/720.

4 - Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de quinze (15) dias e conclusos para fixação do 

quantum debeatur e apreciação do pedido de liberação das matrículas dos 

imóveis de propriedade do executado.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2262-41.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banicred Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Suguimoto - 

OAB:190204/SP

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

OAB:4.136-A

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63275 Nr: 3092-70.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir alvará eletrônico, conforme determinado à 

fl. 215, tendo em vista que os valores remanescentes que se encontravam 

na Conta Única do Tribunal de justiça foram devolvidos à Conta Única do 

Tesouro Naciona, conforme fl. 221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

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

requerente, para que efetue o recolhimento de emolumentos no valor de 

R$ 152,80, no prazo de 30 (trinta) dias, na conta corrente n° 13.022-2, 

agência n° 1380-3, Banco Bradesco, CNPJ 00.831.230/0001-00, devendo 

comunicar diretamente ao referido Cartório acerca da efetivação do 

pagamento, conforme solicitado pelo Cartório do 1º Ofício desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118871 Nr: 6618-69.2014.811.0007

 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: Marizete Aparecida da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102285 Nr: 3705-85.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Amaral de Lima

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da impugnação à execução de fls. 139/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 4706-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Furlan Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - 

OAB:14.723-E, Andrea Rosan Dias Figueredo Zamar Taques - 

OAB:8.233 - MT., Diego Gomes da Silva Lessi - OAB:15.159/MT, 

Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000784-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA PAZ CARVALHO MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO)

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CAMILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000784-29.2018.8.11.0007, : 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: ZILDA DA PAZ CARVALHO MORO 

REQUERIDO: SOLANGE CAMILO Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ZILDA 

DA PAZ CARVALHO em face de SOLANGE CAMILO. Alega a parte autora 

que mantém união estável com o senhor Flauberth Wesley Dias Meireles 

desde 13/12/2015, e que seu companheiro já foi casado com a requerida. 

Menciona que a requerida veio para a cidade de Alta Floresta, visitar 

algumas amigas e trazer o filho para ver o pai (ex-marido), indo até a casa 
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da ex-sogra, dizendo que as amigas teriam “furado” com ela e por isso 

não tinha onde ficar. Ademais, que todos os dias a requerente e o seu 

companheiro quando saiam do trabalho passavam na casa da sogra para 

vê-la e visitar Vitor, o filho do seu companheiro. Ocorre que no dia 25 de 

setembro de 2017, a requerida agrediu fisicamente e em 15 de março de 

2018 ameaçou de morte a parte autora dentro do Supermercado. Desta 

feita, considerando a autora estar gestante, requer liminarmente, a 

determinação da não aproximação da requerida até que venha a ter seu 

bebê, além dos quarenta dias subsequentes após o parto. Ainda, caso 

sejam deferidos os pedidos acima, requer a aplicação de uma multa, a ser 

arbitrada por este juízo, pelo descumprimento da obrigação. Os autos 

vieram à minha conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Sem 

delongas desnecessárias, considerando a causa de pedir da presente 

ação (ameaça de morte), e ainda, o pedido (não aproximação da requerida 

em relação à autora), constato ser de competência Criminal para 

processar e julgar o feito em tela, considerando o disposto no art.319, III 

do CPP. Neste norte, a suposta ameaça é crime em que é necessária a 

representação da vítima como condição para persecução penal: Código 

Penal - "Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou 

qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - 

detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se 

procede mediante representação." Com efeito, prevê o CPP que poderão 

ser aplicadas ao caso concreto medidas cautelares diversas da prisão 

durante a investigação ou a instrução criminal, podendo ser requeridas no 

curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou 

mediante requerimento do Ministério Público. Vejamos: CPP - "Art. 282. As 

medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a 

investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente 

previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da 

medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais 

do indiciado ou acusado. (...) § 2o As medidas cautelares serão 

decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no 

curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou 

mediante requerimento do Ministério Público. Neste caso, o direito 

vindicado amolda-se a hipótese do artr. 319, II do CPP: "Art. 319. São 

medidas cautelares diversas da prisão: (...) III - proibição de manter 

contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas 

ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;" (...) 

Acrescenta-se ainda que, inobstante a parte autora tenha fundamentado 

seu pleito na medida de urgência prevista no CPC, reza a melhor doutrina 

que a invocação errônea de norma legal não impede que o juiz aprecie a 

pretensão do autor à luz do preceito adequado. Portanto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, e o faço 

para o fim de DETERMINAR sua REMESSA à Vara Criminal desta Comarca. 

Intime-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2018 Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto em Substituição Legal

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

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:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003139-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA REQUERIDO: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS 

LTDA - ME Vistos. Indefiro o pleito formulado pela parte autora no Id. num. 

11985689, tendo em vista que a citação da parte ré dever ser realizada da 

maneira prevista no artigo 18 da Lei n° 9.099/95. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual endereço da requerida, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001304-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMARA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001304-57.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RODRIGO CAMARA - ME 

EXECUTADO: ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS Vistos. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, 

em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas processuais, 

consoante cálculo da Contadoria, sob ID 11921829.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DECOMAR MOVEIS E DECORACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002088-97.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DECOMAR MOVEIS E 

DECORACAO LTDA - ME REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. Inicialmente, 

cumpre esclarecer que em que pese a requerida esteja em processo de 

recuperação judicial, a presente ação deve prosseguir até a prolação de 

sentença de mérito a fim de, se procedente a pretensão inicial, constituir 

título executivo judicial que possibilite a habilitação do crédito da parte 

autora perante o Juízo Universal, nos termos do Enunciado nº 51 do 
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FONAJE. I – Mérito No mérito, a parte autora afirma ter adquirido produtos 

da empresa Rivatti Móveis Ltda. e que contratou os serviços de transporte 

da empresa requerida para fazer a coleta e entrega no endereço da 

empresa autora, estipulando o prazo de 12 (doze) dias para a entrega. 

Ocorre que o produto não foi entregue pela requerida, e a empresa autora 

amarga prejuízos perante seus clientes. Por outro lado, a parte ré não 

impugnou especificamente os fatos, limitando-se a afirmar tratar-se de um 

mero descumprimento contratual, e por tal razão não indenizável a título de 

dano moral. Em atenção ao ônus de impugnação específica dos fatos, 

aplica-se ao presente a confissão ficta e presumem-se verdadeiros os 

fatos arguidos na inicial pela parte autora, em razão da ausência de 

impugnação específica pela parte ré, nos termos do vigente Código de 

Processo Civil: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for 

admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III 

- estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. 

A luz da regulação legal reconhece-se a qualidade de consumidor a 

empresa autora, empresária que contrata serviços de empresa 

especializada no fomento de serviços de transporte de carga, porquanto, 

além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, ou prestação, 

dele se revelando como destinatário de fato, não o incorpora à sua 

atividade empresarial, qualificando-se como destinatário econômico da 

prestação de serviço de transporte contratado. O extravio das 

mercadorias, apurados na chegada e entrega ao destinatário, por certo 

resultaram, no mínimo pela negligência da ré. Torna-se manifesta a culpa, 

nada havendo de alegação no sentido de exclusão, ônus que cabia à ré. 

Com efeito, o extravio de mercadoria demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados com a ré, cuja obrigação era despachá-la para o 

local do destino, devendo, assim, responder pelos danos advindos desse 

fato. Observa-se que o Código Civil em seu art. 750 dispõe que: “A 

responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do 

conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, 

recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou 

depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”. Deste modo, é devida 

pela transportadora requerida a composição dos danos, a restituição do 

valor da carga extraviada no valor de R$ 6.720,64 (seis mil setecentos e 

vinte reais e sessenta e quatro centavos), bem como restituição do valor 

pago pelo transporte R$ 837,10 (oitocentos e trinta e sete reais e dez 

centavos), ID n.º 9268594. Quanto ao dano moral, não está presente no 

caso em comento. Não há notícia de inscrição do nome da pessoa jurídica 

autora em sistema de proteção ao crédito, nem há qualquer prova ou 

elemento que ao menos indicie mácula à imagem ou à reputação da 

empresa perante seus clientes, fornecedores e/ou colaboradores (como 

não se trata de hipótese de dano moral presumível, caracterizado “in re 

ipsa”, necessário que a lesão extrapatrimonial esteja demonstrada). A 

simples alegação de que tentou solucionar extrajudicialmente o problema 

não é argumento que ampare a pretensão de uma pessoa jurídica, cuja 

honra é objetiva. Evidente que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, 

conforme disposto na súmula 227 do c. STJ, mas não com base em perda 

da paz interior, quebra da higidez psíquica, abalo emocional etc. 

Necessário (não se tratando de dano moral puro, inerente ao próprio fato) 

aferir a existência de prova ou elementos que ao menos indiciem, como 

antes referido, o prejuízo à imagem e/ou à reputação da sociedade 

empresária. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC, para 

condenar a ré pagar à parte autora a importância de R$ 7.557,74 (sete mil 

quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), a título 

de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

contratação 07.04.2017 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão quanto a 

condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, 

nos termos do art. 487, inciso I do NCPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUPERCIO PEREIRA RABECINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000414-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUPERCIO PEREIRA 

RABECINI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que 

foi condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de 

sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois 

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. 

Nesse sentido 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 

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)” Ademais, o Enunciado nº 114 

do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido 
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em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida 

a gratuidade da Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as 

custas processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

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: 1002142-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY ANDREY DEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA OAB - RJ134907 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do inteiro 

teor da Sentença do ID de nº 11958589, bem como dos Embargos de 

Declaração apresentado no ID nº 12039204, para, querendo se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CAVANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12284464 e 12284486, foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os 

benefícios da Justiça Gratuita. Por fim, certifico que procedo a intimação 

da parte recorrida do inteiro teor do recurso de ID nº 12284464 e 

12284486, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR BEITUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002044-78.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JULIANO CESAR BEITUM 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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, inciso I do NCPC. No mérito 

reclama o autor de negativação indevida argumentando desconhecer o 

débito, pois nunca possuiu linha VIVO na modalidade pós-paga. Ocorre 

que no ID n.º 9919082, foi anexado uma gravação de áudio digital de 

suposta contratação dos serviços. A matéria que reclama a realização de 

perícia conclusiva, a fim de se aferir se o contrato (termo de áudio MP3) 

foi fraudado, ou não, com o intuito de respaldar uma decisão baseada em 

prova concreta. Assim, a aplicação da Lei 9.099/09 nas causas de maior 

complexidade consistiria em infração ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa, art. 5º, LV, da CF. Nesse sentido: CIVIL. CONSTITUCIONAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 

PROCESSO EXTINTO. 1. SE O PONTO CONTROVERSO DA LIDE RESIDE 

EXATAMENTE NA AFIRMAÇÃO DO AUTOR, DE QUE NÃO FOI ELE QUEM 

ASSINOU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, UMA VEZ 

INADIMPLIDO, DEU ENSEJO À INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO SPC, RAZÃO 

PORQUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E TENDO A 

DEFESA, EM CONTESTAÇÃO, ARGÜIDO A NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA DIRIMIR SOBRE A AUTENTICIDADE OU NÃO DA 

ASSINATURA, INVIÁVEL SE TORNA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO E 

SEU JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL, SOB ARGUMENTO DE QUE 

A DIFERENÇA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E A QUE CONSTA DO CONTRATO 

PODE SER PERCEBIDA À VISTA DESARMADA, TORNANDO A PERÍCIA 

DESNECESSÁRIA. MESMO PORQUE, NÃO É INCOMUM UMA MESMA 

PESSOA ORA ASSINAR SEU NOME POR EXTENSO, COMO ESTÁ NOS 

DOCUMENTOS, ORA UTILIZAR APENAS UMA RUBRICA ILEGÍVEL, COMO 

ESTÁ NO CONTRATO. 2. A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, NO CASO, SE 

MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO MÉRITO, NÃO PODENDO SER 

SUBSTITUÍDA PELO OLHO DO JUIZ. SUA NÃO REALIZAÇÃO, UMA VEZ 

REQUERIDA, CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA, FERINDO 

FRONTALMENTE O ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. DE 

OUTRA BANDA, A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO SE COADUNA COM OS 

PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E CELERIDADE QUE 

REGEM A TRAMITAÇÃO DOS FEITOS NO JUIZADO ESPECIAL O QUE O 

TORNA ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA CONHECIMENTO E 

JULGAMENTO DA LIDE, LEVANDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, II, DA LEI N.º 

9.099/95. (Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F, ACJ 20040110479494 DF, Rel. Dr. JESUÍNO RISSATO, j. 

08/03/2005, DJU 08/04/2005 Pág. 162). Ante o exposto, revogo a tutela 

provisória concedida no ID n.º 9215748 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

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

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA DA SILVA (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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001134-85.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUCINEIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo 

recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da 

litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com 

a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer 

benesse processual. Nesse sentido 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 
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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 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)” INTIME-SE o recorrente 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do 

preparo, sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RHUMENIG CARRIJO PACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de abril 

de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANISI BIANCHINI SERAFIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (REQUERIDO)

EDINEIA MICHELE GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de abril 

de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DABILA PILEGI KYNAST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FELIPE TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FAGNER FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de sua 

Patrona, para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento 

das custas processuais cujas guias deverão ser emitidas da seguinte 

forma: custas: R$ 376,85, e taxa judiciária: R$ 129,19, através de guia 

própria que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, 

distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da juntada 

do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida certidão de 

dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a custas 

pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será 
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executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 

2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Valor da Causa Atualizado em 

01/02/2018: R$ 1.353,80 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e 

oitenta centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000608-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12149533, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000609-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12149554, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000611-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON VIEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para: a) juntar 

procuração conferida por instrumento público, eis que a ausência de 

assinatura invalida o instrumento do mandato, nos termos do art. 654 do 

Código Civil; e b) juntar os documentos de maneira organizada, nos termos 

da Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados no Id num. 12149642, nos termos do § 3° acima 

mencionado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000612-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA KLEIN 

RODRIGUES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

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

emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do disposto no 

art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os documentos de 

maneira organizada, nos termos da Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: 

“Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 
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descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12149668, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GONCALVES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de 

5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais cujas 

guias deverão ser emitidas da seguinte forma: custas: R$ 376,85, e taxa 

judiciária: R$ 129,94, através de guia própria que poderá ser emitida no 

site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, distribuição, devendo ainda, 

comprovar o pagamento através da juntada do comprovante original nos 

autos, sob pena de ser emitida certidão de dívida ativa e posterior 

remessa ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT. Nos 

casos em que o débito referente a custas pendentes ultrapassar o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será executada nos termos do 

Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Valor da Causa Atualizado em 07/03/2018: R$ 10.444,15 (dez 

mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000613-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA KLEIN 

RODRIGUES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de 

Processo Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos 

termos da Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados no Id num. 12149687, nos termos do § 3° acima 

mencionado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DONDONI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000242-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: REGIANE DONDONI DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Designo audiência de 

conciliação e instrução para o dia 24 de maio de 2018 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Mariana Kunz Granado 

Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 19 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: 1002049-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO OAB - PR29651 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte requerida, do inteiro 

teor da Sentença do ID. nº 11954620, bem como doa Embargos 

Declaratórios apresentados do ID nº 12286192, para querendo se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA RAMALHO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000620-64.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CLARA RAMALHO 

CARNEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 
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12187271, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 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: 1002753-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002753-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HEITOR RIBEIRO SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o julgamento antecipado, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HEITOR 

RIBEIRO SILVA em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, 

onde o Reclamante alega, em síntese, que teve sua bagagem extraviada 

quando embarcou na cidade de Teresina/PI com destino a Cidade de 

Cuiabá/MT. Sustenta que após desembarcar no local de destino, notou que 

não havia encontrado sua bagagem. Assim, questionou os funcionários da 

empresa Reclamada, estes informaram que deveria ser preenchido o RIB 

(Registro de Irregularidade de Bagagem), entretanto, somente foi entregue 

após 39 (trinta e nove) dias, motivo pela qual pugna pela procedência dos 

pedidos de indenização por danos morais que entende ter sofrido em 

razão desses fatos. Citada, a Reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial do Reclamante e aduzindo pela 

inexistência de ato ilícito praticado, tendo em vista que prestou todo 

atendimento possível com rapidez e agilidade para efetuar a localização da 

bagagem extraviada e entregando-a dois dias após o desembarque, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O 

pedido deve ser julgado procedente, senão vejamos. De início, destaco 

que, em se tratando de extravio de bagagem, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência nesse sentido: 

“Responsabilidade Civil – Extravio de bagagem – Danos materiais e danos 

morais – Aplicação do Código de defesa do consumidor – “Já está 

assentado na Seção de Direito Privado que o Código de Defesa do 

Consumidor incide em caso de indenização decorrente de extravio de 

bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 1670569 – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 17.11.2003 – p. 322). Outrossim, 

diante da vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Por sua vez, a Reclamada apenas limitou-se a 

discorrer pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como 

pela inexistência do dever de indenizar visto que a bagagem foi localizada 

e devolvida no prazo legal, entretanto, nada trouxe aos autos que 

pudesse eximir sua responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever 

de indenizar o Reclamante. Importante esclarecer que o contrato de 

transporte é de adesão, oneroso e de execução continuada, cuja 

obrigação do transportador só se encerra quando da entrega do 

passageiro e de seus pertences no destino final, respondendo pelos 

danos que ocorrerem no percurso contratado. Desta feita, tenho que a 

Reclamada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A não honrou com seu 

dever de guarda da bagagem transportada, sendo, portanto, responsável 

pelos danos sofridos pelo Reclamante. Constatada que a pretensão do 

Reclamante encontra-se provada nos autos, passo a analisar o pedido 

deduzido na inicial quanto à fixação do valor dos danos morais. DO DANO 

MORAL No que se refere ao dano moral, a solução não é diversa, pois o 

Reclamante ficou desprovido de seus pertences pessoais, fato que, por si 

só, gera direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero 

dissabor. Note-se que o fato de ter que conviver por 39 (trinta e nove) 

dias sem seus pertences, com a frustração e a incerteza de ver seus 

objetos pessoais perdidos já é capaz de violar a dignidade humana e, 

assim, viabilizar o arbitramento de indenização. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO - Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem 

internacional - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - 

Indenização devida pelos danos material e moral - Recurso provido.” 

(TJSP, RAC Nº 991050546873 (7051450600), 20ª Câmara de Direito 

Privado, Relator (a): Miguel Petroni Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E 

MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. O extravio de bagagem 

durante viagem aérea configura, por si só, o dano extrapatrimonial à 

vítima. O dano moral é puro e dispensa a demonstração do efetivo 

prejuízo. É de se manter o valor da indenização por dano moral se 

atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade” 

(TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 

07-01-2009). Assim, entendo que o Reclamante enfrentou situações de 

preocupação e estresse que dão ensejo à reparação postulada, pois o 

que importa para alguém ser responsabilizado por dano moral é a conduta 

reprovável que faz com que incida a norma que determina a indenização. 

Presente a relação de causa e efeito entre a conduta da Reclamada e o 

dano causado ao Reclamante procede o pleito de indenização por dano 

moral. A condenação em dano moral deve servir de desestímulo à 

repetição de situações como a dos autos, devendo a indenização assumir 

um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma consiste em advertência 

ao causador do dano, de que não se aceita aquela conduta. Destaco que 

a indenização por dano moral, em seu duplo aspecto, objetiva compensar 

a mácula sofrida e tem o caráter de sanção ao causador do dano, 

devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. Contudo, é de se verificar que ante a ausência de 

previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos 

morais, deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter punitivo, 

compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou 

a chamada “indústria do dano moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, 

levando-se em conta o prazo para localização e devolução das bagagens, 

o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o Reclamante, em 

observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual 

apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque 

não foram colacionadas maiores evidências que os fatos tenham causado 

outros dissabores mais graves no meio social, pessoal ou profissional, 

além de ter sido fixado em consonância com o caso concreto e 

jurisprudência dominante. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de CONDENAR a empresa Reclamada GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante HEITOR RIBEIRO SILVA no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 14 de Março de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 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: 1002753-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002753-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HEITOR RIBEIRO SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o julgamento antecipado, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HEITOR 

RIBEIRO SILVA em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, 

onde o Reclamante alega, em síntese, que teve sua bagagem extraviada 

quando embarcou na cidade de Teresina/PI com destino a Cidade de 

Cuiabá/MT. Sustenta que após desembarcar no local de destino, notou que 

não havia encontrado sua bagagem. Assim, questionou os funcionários da 

empresa Reclamada, estes informaram que deveria ser preenchido o RIB 

(Registro de Irregularidade de Bagagem), entretanto, somente foi entregue 

após 39 (trinta e nove) dias, motivo pela qual pugna pela procedência dos 

pedidos de indenização por danos morais que entende ter sofrido em 

razão desses fatos. Citada, a Reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial do Reclamante e aduzindo pela 

inexistência de ato ilícito praticado, tendo em vista que prestou todo 

atendimento possível com rapidez e agilidade para efetuar a localização da 

bagagem extraviada e entregando-a dois dias após o desembarque, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O 

pedido deve ser julgado procedente, senão vejamos. De início, destaco 

que, em se tratando de extravio de bagagem, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência nesse sentido: 

“Responsabilidade Civil – Extravio de bagagem – Danos materiais e danos 

morais – Aplicação do Código de defesa do consumidor – “Já está 

assentado na Seção de Direito Privado que o Código de Defesa do 

Consumidor incide em caso de indenização decorrente de extravio de 

bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 1670569 – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 17.11.2003 – p. 322). Outrossim, 

diante da vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Por sua vez, a Reclamada apenas limitou-se a 

discorrer pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como 

pela inexistência do dever de indenizar visto que a bagagem foi localizada 

e devolvida no prazo legal, entretanto, nada trouxe aos autos que 

pudesse eximir sua responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever 

de indenizar o Reclamante. Importante esclarecer que o contrato de 

transporte é de adesão, oneroso e de execução continuada, cuja 

obrigação do transportador só se encerra quando da entrega do 

passageiro e de seus pertences no destino final, respondendo pelos 

danos que ocorrerem no percurso contratado. Desta feita, tenho que a 

Reclamada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A não honrou com seu 

dever de guarda da bagagem transportada, sendo, portanto, responsável 

pelos danos sofridos pelo Reclamante. Constatada que a pretensão do 

Reclamante encontra-se provada nos autos, passo a analisar o pedido 

deduzido na inicial quanto à fixação do valor dos danos morais. DO DANO 

MORAL No que se refere ao dano moral, a solução não é diversa, pois o 

Reclamante ficou desprovido de seus pertences pessoais, fato que, por si 

só, gera direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero 

dissabor. Note-se que o fato de ter que conviver por 39 (trinta e nove) 

dias sem seus pertences, com a frustração e a incerteza de ver seus 

objetos pessoais perdidos já é capaz de violar a dignidade humana e, 

assim, viabilizar o arbitramento de indenização. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO - Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem 

internacional - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - 

Indenização devida pelos danos material e moral - Recurso provido.” 

(TJSP, RAC Nº 991050546873 (7051450600), 20ª Câmara de Direito 

Privado, Relator (a): Miguel Petroni Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E 

MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. O extravio de bagagem 

durante viagem aérea configura, por si só, o dano extrapatrimonial à 

vítima. O dano moral é puro e dispensa a demonstração do efetivo 

prejuízo. É de se manter o valor da indenização por dano moral se 

atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade” 

(TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 

07-01-2009). Assim, entendo que o Reclamante enfrentou situações de 

preocupação e estresse que dão ensejo à reparação postulada, pois o 

que importa para alguém ser responsabilizado por dano moral é a conduta 

reprovável que faz com que incida a norma que determina a indenização. 

Presente a relação de causa e efeito entre a conduta da Reclamada e o 

dano causado ao Reclamante procede o pleito de indenização por dano 

moral. A condenação em dano moral deve servir de desestímulo à 

repetição de situações como a dos autos, devendo a indenização assumir 

um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma consiste em advertência 

ao causador do dano, de que não se aceita aquela conduta. Destaco que 

a indenização por dano moral, em seu duplo aspecto, objetiva compensar 

a mácula sofrida e tem o caráter de sanção ao causador do dano, 

devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. Contudo, é de se verificar que ante a ausência de 

previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos 

morais, deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter punitivo, 

compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou 

a chamada “indústria do dano moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, 

levando-se em conta o prazo para localização e devolução das bagagens, 

o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o Reclamante, em 

observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual 

apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque 

não foram colacionadas maiores evidências que os fatos tenham causado 

outros dissabores mais graves no meio social, pessoal ou profissional, 

além de ter sido fixado em consonância com o caso concreto e 

jurisprudência dominante. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de CONDENAR a empresa Reclamada GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante HEITOR RIBEIRO SILVA no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 14 de Março de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 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: 1001372-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001372-70.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOVAIR CAMILO PEREIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOVANIR 

CAMILO PEREIRA em face de AZUL LINHAS AEREAS. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto ao extravio definitivo de encomenda do 

Reclamante. Esclarece-se que a Reclamada foi notificada por diversas 

vezes pelo Reclamante, seja pelos canais de comunicação da empresa ou 

pelo Procon, todavia em todas elas houve a informação clara e inequívoca 
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de que os documentos se perderam definitivamente. Em sede de defesa a 

Reclamada reitera a informação do extravio definitivo e busca justificar 

aduzindo que fez o possível para localizar a encomenda extraviada e por 

fim alega que não há danos morais. Apesar dos argumentos da parte 

Requerida, o pleito autoral prospera e a controvérsia se restringe, 

portanto, se há ou não danos morais acerca dos fatos incontroversos. 

Nesse sentido a Turma Recursal já firmou posicionamento no sentido de 

que em caso de extravio de encomenda o dano moral é presumido, leia-se: 

“TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 002.2010.049.558-5 

Origem: Juizado Especial Cível Jardim Gloria Recorrente: EXPRESSO VIA 

NORTE LTDA EPP. Recorrido: GERALDO LUIZ MACIEL E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – reclamação – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – 

REJEITADA – NEGÓCIO JURÍDICO CONTROVERTIDO – ENCOMENDA NÃO 

ENTREGUE – FACILITAÇÃO dos meios de prova AO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – ATO ILÍCITO – dano material 

comprovado – DANO MORAL IN RE IPSA – documento encaminhado por 

encomenda – ausência de entrega – extravio – falha na prestação do 

serviço – quantum indenizatório – valor que atende AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – condenação por danos 

morais mantida – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Independentemente de prova pré-constituida, o simples fato do reclamante 

imputar ao reclamado que este lhe ocasionou dano material e moral é 

suficiente para comprovar o seu interesse processual (teoria da 

asserção). 2. 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). Portanto, presente a 

verossimilhança das alegações, é lícito concluir que os fatos se deram da 

forma narrada pelo consumidor, quando a fornecedora não faz a 

contraprova. 3. O simples fato de o consumidor não poder utilizar do 

objeto/documento decorrente do extravio de encomenda, corroborado com 

as frustrações e angustias decorrentes deste fato, é suficiente para a 

configuração do dano moral. 4. Não deve ser reduzido o valor da 

indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais), porquanto observados 

os critérios de proporcionalidade e modicidade. 5. Recurso conhecido e 

não provido. Cuiabá, 23 de abril de 2013.” Sendo o extravio definitivo de 

encomenda fato incontroverso e tal ato ser considerado dano moral in re 

ipsa resta somente deliberar acerca do quantum. Logo, por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável de acordo 

com as lesões que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do 

caso concreto. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do arbitramento. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.
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JOVAIR CAMILO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001372-70.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOVAIR CAMILO PEREIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOVANIR 

CAMILO PEREIRA em face de AZUL LINHAS AEREAS. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto ao extravio definitivo de encomenda do 

Reclamante. Esclarece-se que a Reclamada foi notificada por diversas 

vezes pelo Reclamante, seja pelos canais de comunicação da empresa ou 

pelo Procon, todavia em todas elas houve a informação clara e inequívoca 

de que os documentos se perderam definitivamente. Em sede de defesa a 

Reclamada reitera a informação do extravio definitivo e busca justificar 

aduzindo que fez o possível para localizar a encomenda extraviada e por 

fim alega que não há danos morais. Apesar dos argumentos da parte 

Requerida, o pleito autoral prospera e a controvérsia se restringe, 

portanto, se há ou não danos morais acerca dos fatos incontroversos. 

Nesse sentido a Turma Recursal já firmou posicionamento no sentido de 

que em caso de extravio de encomenda o dano moral é presumido, leia-se: 

“TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 002.2010.049.558-5 

Origem: Juizado Especial Cível Jardim Gloria Recorrente: EXPRESSO VIA 

NORTE LTDA EPP. Recorrido: GERALDO LUIZ MACIEL E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – reclamação – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – 

REJEITADA – NEGÓCIO JURÍDICO CONTROVERTIDO – ENCOMENDA NÃO 

ENTREGUE – FACILITAÇÃO dos meios de prova AO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – ATO ILÍCITO – dano material 

comprovado – DANO MORAL IN RE IPSA – documento encaminhado por 

encomenda – ausência de entrega – extravio – falha na prestação do 

serviço – quantum indenizatório – valor que atende AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – condenação por danos 

morais mantida – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Independentemente de prova pré-constituida, o simples fato do reclamante 

imputar ao reclamado que este lhe ocasionou dano material e moral é 

suficiente para comprovar o seu interesse processual (teoria da 

asserção). 2. 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). Portanto, presente a 

verossimilhança das alegações, é lícito concluir que os fatos se deram da 

forma narrada pelo consumidor, quando a fornecedora não faz a 

contraprova. 3. O simples fato de o consumidor não poder utilizar do 

objeto/documento decorrente do extravio de encomenda, corroborado com 

as frustrações e angustias decorrentes deste fato, é suficiente para a 

configuração do dano moral. 4. Não deve ser reduzido o valor da 

indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais), porquanto observados 

os critérios de proporcionalidade e modicidade. 5. Recurso conhecido e 

não provido. Cuiabá, 23 de abril de 2013.” Sendo o extravio definitivo de 

encomenda fato incontroverso e tal ato ser considerado dano moral in re 

ipsa resta somente deliberar acerca do quantum. Logo, por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável de acordo 

com as lesões que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do 

caso concreto. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do arbitramento. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

maio de 2018, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR PARCIALMENTE 

DEFERIDA. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001741-64.2017.8.11.0007 REQUERENTE: REBECA REIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide 

com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Ilegitimidade Passiva Alega a reclamada BANCO CETELEM 

S.A. em preliminar a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que 

houvera a cessão de direitos e obrigações à FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, razão pela qual 

as cobranças são de exclusiva responsabilidade desta e, ainda, que a 

reclamante fora devidamente notificada de tal cessão. Sem razão a 

alegação da reclamada, uma vez que em simples análise dos autos pode 

se observar que até mesmo a contestação das reclamadas fora 

apresentada de forma conjunta, demonstrando tratar-se de grupo 

econômico e ainda, que pelas próprias alegações deste, trata-se de 

contrato celebrado originalmente entre ele e a autora. b) Incompetência em 

razão da necessidade de produção de prova técnica A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II – Mérito No 

mérito afirma a autora ter tido seu nome incluído em cadastro de 

inadimplentes em 04/03/2016 no valor de R$ 1.862,00 (um mil, oitocentos e 

sessenta e dois reais) (ID: 8305608). Aduz, ainda, que tentou entrar em 

contato tanto com o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I e quanto com o BANCO CETELEM S.A. e que 

ambos se limitaram a informar que se referia a débito com cartão de 

crédito. As Reclamadas apresentaram defesa única, alegando que agiram 

no exercício regular do direito de credora, no entanto sem trazer autos 

nenhum contrato ou prova que demonstrasse a relação com a autora. Em 

se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas trazidas pela 

reclamante. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado 

em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, uma vez 

que não há qualquer contratação existente entre as partes. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, 

mesmo que em decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente 

conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Na espécie, o dano moral 

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

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

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

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

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

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

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

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito de R$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e 

vinte reais) objeto da negativação; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

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

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

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

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

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010793-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de 

5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais cujas 

guias deverão ser emitidas da seguinte forma: custas: R$ 376,85, e taxa 

judiciária: R$ 129,19, através de guia própria que poderá ser emitida no 

site: www.tjmt.jus.br – serviços, guias, distribuição, devendo ainda, 

comprovar o pagamento através da juntada do comprovante original nos 

autos, sob pena de ser emitida certidão de dívida ativa e posterior 

remessa ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT. Nos 

casos em que o débito referente a custas pendentes ultrapassar o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a dívida será executada nos termos do 

Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Valor da Causa Atualizado em 09/02/2018: R$ 66,67 (Sessenta 

e seis reais e sessenta e sete centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001918-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE MARIA DOS SANTOS DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95 deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, NCPC. 

I – Mérito No mérito afirma a parte autora ter realizado um empréstimo 

bancário no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 24 (vinte e 

quatro) vezes de R$ 299,57 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta 

e sete centavos), descontados diretamente da conta bancária do 

requerente, sendo o primeiro vencimento em 24.10.2016 e última na data 

de 24.09.2018. Ocorre que no mês de dezembro de 2016, constava no 

extrato bancário o valor de R$ 617,61 (seiscentos e dezessete reais e 

sessenta e um centavos), isto é, débito de 2 (duas) parcelas. Em março 

de 2017 também foram debitadas duas parcelas R$ 651,40 (seiscentos e 
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cinquenta e um reais e quarenta centavos). Já no mês de abril de 2017 o 

desconto ocorreu no importe de R$ 315,30 (trezentos e quinze reais e 

trinta centavos). Deste modo, a autora alega ter sofrido cobrança indevida 

no valor de R$ 1.584,31 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta 

e um centavos), requerendo ao fim a repetição do indébito com base no 

art. 42 do CDC, assim como indenização por danos morais. Por outro lado, 

a parte requerida contesta os fatos genericamente, não os impugnando 

especificamente: “Nessa senda, cumpre informar que o Autor contraiu 

obrigações junto ao Reclamado, e não cumpriu com o pagamento. Via da 

qual requer, injustamente, a condenação do Reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. Imperioso ainda ressaltar que o 

Reclamado jamais causou danos de qualquer natureza ao reclamante que, 

por sua vez nada sofreu, tanto que não junta aos autos prova alguma que 

demonstre o contrário”. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em 

atenção ao ônus de impugnação específica dos fatos, aplica-se ao 

presente a confissão ficta e presumem-se verdadeiros os fatos arguidos 

na inicial pela parte autora, em razão da ausência de impugnação 

específica pela parte ré, nos termos do vigente Código de Processo Civil: 

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu 

respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de 

instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em 

contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Ademais, 

trata-se de verba alimentar, os valores contidos em conta bancária, e a 

parte autora teve arcar com desconto indevido em seu saldo bancário. O 

caso em tela trata-se de responsabilidade civil objetiva, que segundo o 

Doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade 

Civil de acordo com o atual Código Civil, 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 

pag. 21, dispõe que: “A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em 

determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. 

Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, 

porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de 

causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem como postulado que 

todo dano é indenizável, e deve ser reparado por quem a ele se liga por 

um nexo de causalidade, independente de culpa. Nos casos de 

responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente ara que 

seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em 

outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no 

risco”. Pois bem. O caso apresentado deve ser analisado pelas normas 

protetivas do consumidor, posto que o requerente adquire/utiliza 

produto/serviço como destinatário final, caracterizando-se como 

consumidor; ao passo que o requerido pessoa jurídica comercializadora 

de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 8.078/90 e Súmulas 297 

e 479 do STJ. Dessa forma, o ônus da prova recai sobre o réu, a qual 

deve comprovar a legalidade da cobrança dos valores descontados em 

conta corrente. Entretanto, não se desincumbiu do seu ônus processual 

com base no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, configura-se a falha na 

prestação de serviços, o que atrai a inteligência do artigo 14 do CDC, o 

qual atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva. Este 

posicionamento decorre do fato de ser notório o transtorno causado por 

este tipo de conduta. O dano moral experimentado pela parte autora 

independe da sua comprovação. E tal conclusão decorre da notoriedade 

do incômodo emocional gerado àquele que tem o seu dinheiro capturado 

indevidamente dentro do estabelecimento bancário. Sendo a 

responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 

14 do CDC, surge o dever de reparar os danos causados. Para tanto, 

pondero o comportamento displicente do réu no do desconto em conta 

corrente da parte autora, que recebe verba alimentar a título de salário, o 

qual gerou o abalo emocional. Nesse sentido, trago os seguintes 

precedentes: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 

APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM 

CONTA-CORRENTE - DÍVIDA QUITADA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a condenação a 

restituição em dobro quando comprovados os descontos injustificados em 

conta-corrente por dívida quitada. A reparação fixada com 

proporcionalidade e razoabilidade não comporta modificação. (AgR 

58668/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO INDEVIDA. ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso desprovido. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001833-57.2015.8.16.0147/0 - Rio Branco do Sul - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 17.02.2016, data da publicação no DJE 

23/02/2016). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM CONTA 

CORRENTE. ALEGAÇÃO DA FINANCEIRA DE ERRO NO CÓDIGO 

DIGITADO. LEITURA AUTOMÁTICA DO CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE DIGITAÇÃO PELO AUTOR. ARTIGO 333, II, DO CPC. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RAZÕES RECURSAS 

ADSTRITAS À REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - RESTITUIÇÃO DE 

FORMA SIMPLES. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.500,00 (HUM MIL E 

QUINHENTOS REAIS). ÍNFIMO. MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS). APLICAÇÃO DO 2 ENUNCIADO 12.13, A DA TRU/PR SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA, resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial 

provimento ao recurso do autor, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0002688-79.2015.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: 

Marco VinÃ-cius Schiebel - - J. 13.11.2015, data da publicação no DJE 

17/11/2015). Ainda, sobre o aspecto punitivo e educativo da medida, para 

que se acautele mais ao efetuar descontos de empréstimos consignados 

em conta pessoal. Fixo a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais) em razão do valor do empréstimo. No que tange a repetição do 

indébito, restou caracterizado no presente caso o engano justificável, 

notadamente porque apreciando o conjunto fático-probatório, não se 

constatou a presença de má-fé do banco requerido conforme 

jurisprudência do STJ: “para se determinar a repetição do indébito em 

dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como 

determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor” REsp 1388972 / SC, não sendo aplicável a 

repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, para: a) CONDENAR o requerido a 

pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) 

CONDENAR o requerido a pagar à autora a importância de R$ 1.584,31 

(um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) a título 

de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desconto 

indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002938-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PELISSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE LAUTON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1002938-54.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDERSON PELISSON 

REQUERIDO: JOICE LAUTON 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 vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito Cuida-se de ação de cobrança proposta por Ederson Pelisson 

visando o pagamento do débito anotado em cheques da requerida Joice 

Lauton, ID n.º 10429571, no valor total de R$ 7.020,00 (sete mil e vinte 

reais). Na oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a 

requerida foi devidamente citada (Id n.º 11040433), a comparecer à 

sessão designada, bem como do prazo para apresentação da 

contestação ao pleito. Porém, permaneceu inerte. Nesta hipótese, 

aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. E ainda, o 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. Em face da revelia, 

reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, quando afirma a 

parte autora é credora da ré na importância R$ 7.020,00 (sete mil e vinte 

reais), devidamente comprovado por meio de título de crédito. Na hipótese, 

trata-se de locupletamento ilícito, proposta dentro do biênio exigido pelos 

artigos 59 e 61, da lei 7.357/85 Lei do Cheque, o que implica, pois, na 

desnecessidade de demonstração da causa debendi. Nosso ordenamento 

jurídico veda o enriquecimento sem causa. O não pagamento de título de 

crédito pelo emitente, que foi devolvido por insuficiência de fundos, gera 

inevitável prejuízo ao credor, e o consequente locupletamento ilícito do seu 

devedor. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o 

pedido autoral, com suporte do art. 487, inciso I, do NCPC para condenar o 

requerido no pagamento à parte autora da importância de R$ 7.020,00 

(sete mil e vinte reais), corrigidos monetariamente (INPC) do 

inadimplemento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação até o devido pagamento. Inexistindo condenação em custas 

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

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

em julgado da presente sentença, caso a parte devedora não efetue o 

pagamento, nos termos do art. 523, do Novo Código do Processo Civil, 

acarretará multa de 10% sobre o valor da condenação e Enunciados 97 

do FONAJE. Cumpra-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, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DINAR ROQUE LELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002566-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DINAR ROQUE LELES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

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

negativada indevidamente pela empresa requerida, pois não tem relação 

jurídica e sequer compra produtos ou adquire serviços da requerida. Por 

outro lado, a ré afirma inexistir dano indenizável e que restou confirmada a 

contratação da conta a qual ensejou a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito, a qual se deu primeiramente na modalidade pré-paga e que 

posteriormente ocorreu a migração para a modalidade controle. A 

gravação do link colado na defesa refere-se ao contratante chamado Sr. 

Antonio, não comprovando qualquer contratação referente a aqui autora, 

e ainda o individuo da ligação não confirmou os dados, com puro intuito de 

fraudar o pacto. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a empresa 

requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do 

NCPC) já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, 

deve esta provar a origem dos débitos, não há como impor a reclamante o 

ônus da prova negativa, por ser impossível e diabólica. A fraude restou 

clarividente por se tratar de terminal telefônico com DDD 65, 

(65)999889292, sendo notória que na região de Alta Floresta (MT) 

utiliza-se o DDD 66, bem como diante da juntada do áudio pela defesa. 

Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro 

restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que 

não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

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

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

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

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

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

7.000,00 (sete mil reais). Não há que se falar em litigância de má-fé, uma 

vez que a parte autora veio a juízo porque tinha razão. II – Dispositivo Ante 

o exposto, confirmo a tutela provisória (ID n.º 9999737) e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 
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relação jurídica referente ao contrato registrado sob n.º 0288020541, no 

valor de R$ 145,71 (cento e quarenta e cinco reais e setenta e um 

centavos); b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 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: 1002219-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA FATIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002219-72.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VANDA FATIMA ALVES 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo 

ao julgamento antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito 

afirma a parte autora ter realizado compra na loja Romera e que o débito 

foi financiado pelo Banco Losango em 8 (oito) parcelas. Ocorre que a 

autora foi negativada indevidamente: CONTRATO Nº 003020039298552L, 

com data de vencimento em 17/03/2017 e data de inclusão em 06/05/2017, 

no valor de R$ 173,18 (cento e setenta e três reais e dezoito centavos). 

Em decorrência do débito em questão, com vencimento em 17/03/2017, ter 

sido devidamente pago data de 24/04/2017, sendo o valor corrigido 

monetariamente pelo correspondente bancário do Banco do Bradesco 

totalizando a importância de R$ 195,26 (cento e noventa e cinco reais e 

vinte e seis centavos). Ressalta-se ter sido incluído no órgão de proteção 

ao crédito em 06.05.2017, isto é, após o pagamento. Pelo extrato do SPC 

ID n.º 9433690 restou demonstrado a negativação por parte do Banco 

Losango, não havendo que se falar em responsabilidade da Corré 

Romera. Observa-se que parte reclamada, Banco Losango, não logrou 

êxito em comprovar a legalidade da inscrição do registro desabonar ao 

crédito, após o pagamento. Ademais, a parte autora desincumbiu-se do 

seu ônus processual nos termos do art. 373, I do vigente CPC, conforme 

comprova o documento anexado no ID n.º 9433958 e 9433690, o qual 

demonstra que a inclusão da negativação ocorreu após o pagamento do 

boleto vencido. 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$ 7.000,00 

(sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida no ID n.º 9447008 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$ 173,18 (cento e 

setenta e três reais e dezoito centavos); b) CONDENAR o BANCO 

LOSANGO no pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete 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. Por último, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral em 

face da ré MÓVEIS ROMERA, com fulcro no art. 487, inciso I, do vigente 

CPC. 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, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000344-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUZA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000344-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANO DE SOUZA MARIA 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 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: 1000719-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CURIONI & CARDOSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 
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maio de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GESUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003165-44.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE GESUALDO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I - Da 

Conexão Serão julgados em conjunto os processos n.º 

1003166-29.2017.8.11.0007 (TANIA MARIA GESUALDO) e 

1003165-44.2017.8.11.0007 (JOSE GESUALDO), com base no art. 55 do 

NCPC. II – Mérito No mérito afirmam os autores terem adquirido passagens 

aéreas da empresa requerida para o dia 06.03.2017, no voo que sairia de 

Alta Floresta (MT) às 07h45min com destino à Cuiabá (MT), sendo que no 

mesmo dia os reclamantes fariam conexão em Cuiabá (MT) pela empresa 

aérea Gol com destino à Maringá (PR), com escala em São Paulo (SP). 

Ocorre que o voo da empresa requerida com saída de Alta Floresta (MT) 

foi cancelado e por tal razão os requerentes foram obrigados a remarcar 

a passagem para às 14h15min, o que gerou conflito nos voos contratados 

posteriormente. Por outro lado, a empresa aérea aduziu que no dia 

08/02/2017 as reservas sofreram alteração em virtude de ajustes na 

malha aérea, sendo modificado o trecho do voo acima para o dia 

06/03/2017, saindo às 14h15min com chegada às 15h30min. Em que pese 

os esforços da empresa aérea requerida, não houve prova do prévio 

aviso aos consumidores sobre a alteração do horário do voo em 

decorrência da modificação da malha aérea, com fulcro no art. 373, inciso 

II do NCPC. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Diante princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) 

deveria a empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. 

Destarte, a empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, 

ou seja, comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. Além disso, em decorrência do 

cancelamento e posterior reacomodação ocorreu em tempo superior à 4 

(quatro) horas, contrariando os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Quanto ao dano moral, 

este se caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento 

de impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante 

da má prestação do serviço. Nesse sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO - 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -TRANSPORTE AÉREO - 

CANCELAMENTO DE VOO - ALEGADA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. O cancelamento de voo em 

razão da suposta reestruturação da malha aérea, não comprovada, viola 

obrigações contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e 

TJMT 1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve o cancelamento do 

voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, ocasionando 

considerável transtorno aos consumidores. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE - FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO - FORTUITO 

INTERNO E EXTERNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRANSPORTE 

AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO REALIZADO - NEXO CAUSAL PRESENTE - 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do 

CDC, como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No 

contrato de transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade 

do transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea "b"). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoria do Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento (STJ AgRg no REsp 1218620/SC 

e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). No caso em análise, houve o 

cancelamento do voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, 

ocasionando considerável transtorno aos consumidores, e a companhia 

aérea não comprovou o alegado motivo do cancelamento. Como bem 

salientado na sentença atacada: "Entendo que se o cancelamento do vôo 

ocorrer por motivo da greve dos controladores aéreos, a Reclamada não 

pode ser responsabilizada, por força do disposto no Código Brasileiro da 

Aeronáutica, bem como em face ao disposto no art. 13, § 3º, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja, culpa exclusiva de terceiro. 

No entanto, apesar de alegar, a Reclamada não juntou qualquer prova 

nestes autos de que o cancelamento do vôo ocorreu em razão da greve 

dos controladores de vôo.". Nessas circunstâncias, não se pode negar o 

nexo de causalidade entre o ato da recorrente (cancelamento do voo) e 

os danos sofridos pelos recorridos. DANO MORAL IN RE IPSA - 

CANCELAMENTO DE VOO. O desconforto, a aflição e os transtornos 

decorrentes do atraso ou cancelamento de voo são suficientes para a 

configuração do dano moral, que se opera in re ipsa (STJ REsp 

299532/SP). RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. O juízo a quo já havia 

determinado a fls. 101/102 a retificação do polo passivo, para constar 

como reclamada a VRG LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, o que deve 

ser imediatamente cumprido. 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". VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre 

o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 3 , do 

CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 1094/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). TRANSPORTE AÉREO. NÃO 

FORNECIMENTO DO TRANSFER CONTRATADO. CANCELAMENTO DO 

VOO. REMANEJAMENTO EM OUTRO VOO. SAÍDA COM MAIS DE SEIS 

HORAS DE ATRASO. TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES. DANO MORAL 

CONFIGURADO. É certo que a pessoa que adquire passagem aérea para 

determinado voo faz a programação para viajar naquele dia e horário. A 

frustração experimentada pelo consumidor decorrente do cancelamento 

do voo e reacomodação em outro, que partiu mais de seis horas depois, 

aliados ao não fornecimento do transfer contratado, gera, sem dúvida, 

dano moral. (RI 5665/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 
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RECURSAL, Julgado em 01/02/2011, Publicado no DJE 17/02/2011). Assim, 

é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, 

ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

razão do atraso excessivo na chegada ao destino final. III – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

nos termos do art. 487, inciso I, do vigente Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para cada autor: Sr. JOSE GESUALDO e Sra. TANIA MARIA GESUALDO, 

perfazendo a importância total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias, se nada for 

requerido em 15 dias Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GESUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003165-44.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE GESUALDO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I - Da 

Conexão Serão julgados em conjunto os processos n.º 

1003166-29.2017.8.11.0007 (TANIA MARIA GESUALDO) e 

1003165-44.2017.8.11.0007 (JOSE GESUALDO), com base no art. 55 do 

NCPC. II – Mérito No mérito afirmam os autores terem adquirido passagens 

aéreas da empresa requerida para o dia 06.03.2017, no voo que sairia de 

Alta Floresta (MT) às 07h45min com destino à Cuiabá (MT), sendo que no 

mesmo dia os reclamantes fariam conexão em Cuiabá (MT) pela empresa 

aérea Gol com destino à Maringá (PR), com escala em São Paulo (SP). 

Ocorre que o voo da empresa requerida com saída de Alta Floresta (MT) 

foi cancelado e por tal razão os requerentes foram obrigados a remarcar 

a passagem para às 14h15min, o que gerou conflito nos voos contratados 

posteriormente. Por outro lado, a empresa aérea aduziu que no dia 

08/02/2017 as reservas sofreram alteração em virtude de ajustes na 

malha aérea, sendo modificado o trecho do voo acima para o dia 

06/03/2017, saindo às 14h15min com chegada às 15h30min. Em que pese 

os esforços da empresa aérea requerida, não houve prova do prévio 

aviso aos consumidores sobre a alteração do horário do voo em 

decorrência da modificação da malha aérea, com fulcro no art. 373, inciso 

II do NCPC. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Diante princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) 

deveria a empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. 

Destarte, a empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, 

ou seja, comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. Além disso, em decorrência do 

cancelamento e posterior reacomodação ocorreu em tempo superior à 4 

(quatro) horas, contrariando os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Quanto ao dano moral, 

este se caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento 

de impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante 

da má prestação do serviço. Nesse sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO - 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -TRANSPORTE AÉREO - 

CANCELAMENTO DE VOO - ALEGADA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. O cancelamento de voo em 

razão da suposta reestruturação da malha aérea, não comprovada, viola 

obrigações contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e 

TJMT 1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve o cancelamento do 

voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, ocasionando 

considerável transtorno aos consumidores. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE - FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO - FORTUITO 

INTERNO E EXTERNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRANSPORTE 

AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO REALIZADO - NEXO CAUSAL PRESENTE - 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do 

CDC, como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No 

contrato de transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade 

do transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea "b"). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoria do Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento (STJ AgRg no REsp 1218620/SC 

e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). No caso em análise, houve o 

cancelamento do voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, 

ocasionando considerável transtorno aos consumidores, e a companhia 

aérea não comprovou o alegado motivo do cancelamento. Como bem 

salientado na sentença atacada: "Entendo que se o cancelamento do vôo 

ocorrer por motivo da greve dos controladores aéreos, a Reclamada não 

pode ser responsabilizada, por força do disposto no Código Brasileiro da 

Aeronáutica, bem como em face ao disposto no art. 13, § 3º, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja, culpa exclusiva de terceiro. 

No entanto, apesar de alegar, a Reclamada não juntou qualquer prova 

nestes autos de que o cancelamento do vôo ocorreu em razão da greve 

dos controladores de vôo.". Nessas circunstâncias, não se pode negar o 

nexo de causalidade entre o ato da recorrente (cancelamento do voo) e 

os danos sofridos pelos recorridos. DANO MORAL IN RE IPSA - 
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CANCELAMENTO DE VOO. O desconforto, a aflição e os transtornos 

decorrentes do atraso ou cancelamento de voo são suficientes para a 

configuração do dano moral, que se opera in re ipsa (STJ REsp 

299532/SP). RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. O juízo a quo já havia 

determinado a fls. 101/102 a retificação do polo passivo, para constar 

como reclamada a VRG LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, o que deve 

ser imediatamente cumprido. 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". VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre 

o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 3 , do 

CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 1094/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). TRANSPORTE AÉREO. NÃO 

FORNECIMENTO DO TRANSFER CONTRATADO. CANCELAMENTO DO 

VOO. REMANEJAMENTO EM OUTRO VOO. SAÍDA COM MAIS DE SEIS 

HORAS DE ATRASO. TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES. DANO MORAL 

CONFIGURADO. É certo que a pessoa que adquire passagem aérea para 

determinado voo faz a programação para viajar naquele dia e horário. A 

frustração experimentada pelo consumidor decorrente do cancelamento 

do voo e reacomodação em outro, que partiu mais de seis horas depois, 

aliados ao não fornecimento do transfer contratado, gera, sem dúvida, 

dano moral. (RI 5665/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 01/02/2011, Publicado no DJE 17/02/2011). Assim, 

é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, 

ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

razão do atraso excessivo na chegada ao destino final. III – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

nos termos do art. 487, inciso I, do vigente Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para cada autor: Sr. JOSE GESUALDO e Sra. TANIA MARIA GESUALDO, 

perfazendo a importância total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias, se nada for 

requerido em 15 dias Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CURIONI & CARDOSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

maio de 2018, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002083-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SONIA REGINA DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Dispensado 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

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

inciso II do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - Falta de 

interesse de agir Preliminarmente a Reclamada pugna pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito em razão de suposta falta de 

interesse de agir decorrente da inexistência de pleito administrativo prévio. 

Em pese as alegações da Reclamada, razão não lhe assiste. Isto porque a 

exigência de requerimento administrativo prévio constitui verdadeira 

ofensa ao princípio da inafastabilidade de da prestação jurisdicional 

insculpido no inciso XXXV do art. 5º da CRFB. II - Mérito Pleiteia a parte 

reclamante revisão contratual, estabelecimento de novos valores pagos e 

apresentação de fatura de quitação antecipada, ao argumento que em 

dezembro de 2015 assinou com o Banco-Réu um contrato de empréstimo 

no valor de R$ 3.546,00 (três mil quinhentos e quarenta e seis reais) a ser 

descontado direto na folha de pagamento da Autora. Aduz que foi 

induzida a erro pela reclamada para assinar um contrato de cartão de 

crédito consignado ao invés de contrato de crédito consignado. Alega 

ainda que recebeu o valor de R$ 3.546,00, mas já teria pagado R$ 

5.337,15 e discorda dos valores ainda a serem pagos. Fora deferida a 

liminar (ID. 9276213) para que a parte requerida promova, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a suspensão de descontos na folha de 

pagamento da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00. A parte reclamada, em sua peça de contestação, assevera que 

firmou Contrato de Cartão de Crédito com desconto em folha e juntou 

contrato, sendo totalmente legítima a cobrança perpetrada. Aduz que a 

cobrança é decorrente da inadimplência da reclamante em relação a uma 

dívida de cartão de crédito que vem crescendo conforme há pouca 

margem consignável. Ao afirmar a reclamada ser lícito o desconto do 

nome do reclamante, ante a sua inadimplência, apresentou o contrato que 

menciona, comprovando a relação jurídica existente entre a reclamante e a 

instituição financeira citada, bem como a documentação que comprova a 

origem dos descontos. Em sede de impugnação reitera que não se nega a 

relação jurídica, mas que esta relação está eivada de vício de 

consentimento, pois teria sido induzida a erro. Todavia, examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que a Reclamante recebeu o valor R$ 

3.546,00 mediante saque no cartão de crédito e, ainda, a juntada do 

contrato de cartão de crédito consignado (ID. 9935306) onde, no item “2” 

há previsão clara e precisa dos valores utilizados no cartão de crédito 

teriam o valor mínimo das faturas descontados na falha de pagamento até 

o limite de 10% da remuneração. No mencionado contrato há ainda a 

previsão que a relação jurídica é por tempo indeterminado, ao contrário do 

alegado na inicial que haveria algum prazo final para o pagamento. 

Ademais, tais informações são ratificadas na solicitação de saque via 

cartão de crédito consignado. Repisa-se que os pleitos autorais partem da 

premissa do vício de consentimento e este deve ser plenamente 

demonstrado, de sorte que da análise dos documentos carreados aos 

autos não se vislumbra qualquer cláusula dúbia, mal redigida, obscura ou 

ainda com letras ilegíveis. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados ao conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a cobrança indevida. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 24 de 688



insuficientes. Logo, não é cabível o pleito da parte autora. III - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. 

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

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

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

Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DE OLIVEIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001495-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ILDECI GOMES DE OLIVEIRA 

EVANGELISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar – 

Ilegitimidade passiva Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores (Bradesco e Bradesco 

Financiamentos) de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo o Banco responder 

pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de 

riscos da atividade. II – Mérito No mérito afirma o autor ter realizado 

empréstimo consignado em benefício previdenciário junto ao réu em 

dezembro de 2013, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagar em 

60 meses o valor mensal de R$ 186,06 (cento e oitenta e seis reais e seis 

centavos), gerando o contrato n.º 768361710. Ocorre que em 28.12.2016 

o benefício previdenciário foi cessado, tendo o autor contatado a parte ré 

a fim de receber os boletos das parcelas a partir de janeiro de 2017. 

Entretanto, o autor recebeu os boletos até o vencimento de dezembro de 

2018, em que pese ter recebido após o vencimento das parcelas de 

janeiro e fevereiro de 2017. Ainda, afirma que em abril de 2017 recebeu 

uma cobrança, referente o Contrato 768361710, para que efetuasse o 

pagamento no valor de R$ 930,30 (novecentos e trinta reais e trinta 

centavos), vencido em 07/10/2016. Por conseguinte, recebeu comunicado 

da Serasa com aviso de negativação da parcela vencida em 07.11.2016 

no valor de R$ 4.837,56 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e seis centavos). Destarte, restou demonstrada a inscrição no 

órgão protetor ao crédito (ID n.º 7992233 e 7992217), no valor de R$ 

4.837,56 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), tendo como data de vencimento 07.11.2016. Por outro lado, a 

empresa requerida aduz ter o autor sofrido cobranças via consignação de 

06/01/2014 a 07/01/2017, totalizando 37 (trinta e sete) descontos, no 

entanto, por um fenômeno denominado “glosa” as parcelas de nºs 34 

(trinta e quatro) a 37 (trinta e sete) foram reabertas, deixando, assim, o 

contrato em atraso desde a data de 07/10/2016. Apesar dos esforços da 

ré, tenho que não lhe assistir razão, pois o autor trouxe aos autos 

comprovantes de consignação em seu benefício previdenciário, ID n.º 

7992194, demonstrando a quitação das parcelas do empréstimo, nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Desta maneira, a parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I 

do vigente CPC, demonstrando que a inclusão da negativação ocorreu 

após o pagamento. 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$ 7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar, confirmo a tutela provisória deferida 

no ID n.º 9198887 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$ 4.837,56 (quatro mil oitocentos e 

trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), inscrito no órgão de 

proteção ao crédito em 09.04.2017; b) CONDENAR a ré no pagamento da 

quantia de R$ 7.000,00 (sete 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, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003166-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA GESUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003166-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TANIA MARIA GESUALDO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I - Da 

Conexão Serão julgados em conjunto os processos n.º 

1003166-29.2017.8.11.0007 (TANIA MARIA GESUALDO) e 

1003165-44.2017.8.11.0007 (JOSE GESUALDO), com base no art. 55 do 

NCPC. II – Mérito No mérito afirmam os autores terem adquirido passagens 

aéreas da empresa requerida para o dia 06.03.2017, no voo que sairia de 

Alta Floresta (MT) às 07h45min com destino à Cuiabá (MT), sendo que no 

mesmo dia os reclamantes fariam conexão em Cuiabá (MT) pela empresa 

aérea Gol com destino à Maringá (PR), com escala em São Paulo (SP). 

Ocorre que o voo da empresa requerida com saída de Alta Floresta (MT) 

foi cancelado e por tal razão os requerentes foram obrigados a remarcar 

a passagem para às 14h15min, o que gerou conflito nos voos contratados 

posteriormente. Por outro lado, a empresa aérea aduziu que no dia 

08/02/2017 as reservas sofreram alteração em virtude de ajustes na 

malha aérea, sendo modificado o trecho do voo acima para o dia 

06/03/2017, saindo às 14h15min com chegada às 15h30min. Em que pese 

os esforços da empresa aérea requerida, não houve prova do prévio 

aviso aos consumidores sobre a alteração do horário do voo em 

decorrência da modificação da malha aérea, com fulcro no art. 373, inciso 
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II do NCPC. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Diante princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) 

deveria a empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. 

Destarte, a empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, 

ou seja, comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. Além disso, em decorrência do 

cancelamento e posterior reacomodação ocorreu em tempo superior à 4 

(quatro) horas, contrariando os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Quanto ao dano moral, 

este se caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento 

de impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante 

da má prestação do serviço. Nesse sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO - 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -TRANSPORTE AÉREO - 

CANCELAMENTO DE VOO - ALEGADA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. O cancelamento de voo em 

razão da suposta reestruturação da malha aérea, não comprovada, viola 

obrigações contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e 

TJMT 1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve o cancelamento do 

voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, ocasionando 

considerável transtorno aos consumidores. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE - FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO - FORTUITO 

INTERNO E EXTERNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRANSPORTE 

AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO REALIZADO - NEXO CAUSAL PRESENTE - 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do 

CDC, como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No 

contrato de transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade 

do transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea "b"). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoria do Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento (STJ AgRg no REsp 1218620/SC 

e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). No caso em análise, houve o 

cancelamento do voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, 

ocasionando considerável transtorno aos consumidores, e a companhia 

aérea não comprovou o alegado motivo do cancelamento. Como bem 

salientado na sentença atacada: "Entendo que se o cancelamento do vôo 

ocorrer por motivo da greve dos controladores aéreos, a Reclamada não 

pode ser responsabilizada, por força do disposto no Código Brasileiro da 

Aeronáutica, bem como em face ao disposto no art. 13, § 3º, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja, culpa exclusiva de terceiro. 

No entanto, apesar de alegar, a Reclamada não juntou qualquer prova 

nestes autos de que o cancelamento do vôo ocorreu em razão da greve 

dos controladores de vôo.". Nessas circunstâncias, não se pode negar o 

nexo de causalidade entre o ato da recorrente (cancelamento do voo) e 

os danos sofridos pelos recorridos. DANO MORAL IN RE IPSA - 

CANCELAMENTO DE VOO. O desconforto, a aflição e os transtornos 

decorrentes do atraso ou cancelamento de voo são suficientes para a 

configuração do dano moral, que se opera in re ipsa (STJ REsp 

299532/SP). RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. O juízo a quo já havia 

determinado a fls. 101/102 a retificação do polo passivo, para constar 

como reclamada a VRG LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, o que deve 

ser imediatamente cumprido. 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". VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre 

o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 3 , do 

CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 1094/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). TRANSPORTE AÉREO. NÃO 

FORNECIMENTO DO TRANSFER CONTRATADO. CANCELAMENTO DO 

VOO. REMANEJAMENTO EM OUTRO VOO. SAÍDA COM MAIS DE SEIS 

HORAS DE ATRASO. TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES. DANO MORAL 

CONFIGURADO. É certo que a pessoa que adquire passagem aérea para 

determinado voo faz a programação para viajar naquele dia e horário. A 

frustração experimentada pelo consumidor decorrente do cancelamento 

do voo e reacomodação em outro, que partiu mais de seis horas depois, 

aliados ao não fornecimento do transfer contratado, gera, sem dúvida, 

dano moral. (RI 5665/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 01/02/2011, Publicado no DJE 17/02/2011). Assim, 

é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, 

ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

razão do atraso excessivo na chegada ao destino final. IiI – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

nos termos do art. 487, inciso I, do vigente Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para cada autor: Sr. JOSE GESUALDO e Sra. TANIA MARIA GESUALDO, 

perfazendo a importância total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias, se nada for 

requerido em 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003166-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA GESUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003166-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TANIA MARIA GESUALDO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I - Da 

Conexão Serão julgados em conjunto os processos n.º 

1003166-29.2017.8.11.0007 (TANIA MARIA GESUALDO) e 

1003165-44.2017.8.11.0007 (JOSE GESUALDO), com base no art. 55 do 

NCPC. II – Mérito No mérito afirmam os autores terem adquirido passagens 

aéreas da empresa requerida para o dia 06.03.2017, no voo que sairia de 

Alta Floresta (MT) às 07h45min com destino à Cuiabá (MT), sendo que no 

mesmo dia os reclamantes fariam conexão em Cuiabá (MT) pela empresa 

aérea Gol com destino à Maringá (PR), com escala em São Paulo (SP). 

Ocorre que o voo da empresa requerida com saída de Alta Floresta (MT) 

foi cancelado e por tal razão os requerentes foram obrigados a remarcar 

a passagem para às 14h15min, o que gerou conflito nos voos contratados 

posteriormente. Por outro lado, a empresa aérea aduziu que no dia 

08/02/2017 as reservas sofreram alteração em virtude de ajustes na 

malha aérea, sendo modificado o trecho do voo acima para o dia 

06/03/2017, saindo às 14h15min com chegada às 15h30min. Em que pese 

os esforços da empresa aérea requerida, não houve prova do prévio 

aviso aos consumidores sobre a alteração do horário do voo em 

decorrência da modificação da malha aérea, com fulcro no art. 373, inciso 

II do NCPC. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Diante princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) 

deveria a empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. 

Destarte, a empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, 

ou seja, comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. Além disso, em decorrência do 

cancelamento e posterior reacomodação ocorreu em tempo superior à 4 

(quatro) horas, contrariando os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Quanto ao dano moral, 

este se caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento 

de impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante 

da má prestação do serviço. Nesse sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO - 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -TRANSPORTE AÉREO - 

CANCELAMENTO DE VOO - ALEGADA REESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. O cancelamento de voo em 

razão da suposta reestruturação da malha aérea, não comprovada, viola 

obrigações contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e 

TJMT 1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve o cancelamento do 

voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, ocasionando 

considerável transtorno aos consumidores. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE - FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO - FORTUITO 

INTERNO E EXTERNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRANSPORTE 

AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO REALIZADO - NEXO CAUSAL PRESENTE - 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do 

CDC, como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No 

contrato de transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código 

Brasileiro de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade 

do transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea "b"). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoria do Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento (STJ AgRg no REsp 1218620/SC 

e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). No caso em análise, houve o 

cancelamento do voo, que somente foi remarcado para 36 horas depois, 

ocasionando considerável transtorno aos consumidores, e a companhia 

aérea não comprovou o alegado motivo do cancelamento. Como bem 

salientado na sentença atacada: "Entendo que se o cancelamento do vôo 

ocorrer por motivo da greve dos controladores aéreos, a Reclamada não 

pode ser responsabilizada, por força do disposto no Código Brasileiro da 

Aeronáutica, bem como em face ao disposto no art. 13, § 3º, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja, culpa exclusiva de terceiro. 

No entanto, apesar de alegar, a Reclamada não juntou qualquer prova 

nestes autos de que o cancelamento do vôo ocorreu em razão da greve 

dos controladores de vôo.". Nessas circunstâncias, não se pode negar o 

nexo de causalidade entre o ato da recorrente (cancelamento do voo) e 

os danos sofridos pelos recorridos. DANO MORAL IN RE IPSA - 

CANCELAMENTO DE VOO. O desconforto, a aflição e os transtornos 

decorrentes do atraso ou cancelamento de voo são suficientes para a 

configuração do dano moral, que se opera in re ipsa (STJ REsp 

299532/SP). RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. O juízo a quo já havia 

determinado a fls. 101/102 a retificação do polo passivo, para constar 

como reclamada a VRG LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, o que deve 

ser imediatamente cumprido. 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". VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre 

o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 3 , do 

CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 1094/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). TRANSPORTE AÉREO. NÃO 

FORNECIMENTO DO TRANSFER CONTRATADO. CANCELAMENTO DO 

VOO. REMANEJAMENTO EM OUTRO VOO. SAÍDA COM MAIS DE SEIS 

HORAS DE ATRASO. TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES. DANO MORAL 

CONFIGURADO. É certo que a pessoa que adquire passagem aérea para 

determinado voo faz a programação para viajar naquele dia e horário. A 

frustração experimentada pelo consumidor decorrente do cancelamento 

do voo e reacomodação em outro, que partiu mais de seis horas depois, 

aliados ao não fornecimento do transfer contratado, gera, sem dúvida, 

dano moral. (RI 5665/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 01/02/2011, Publicado no DJE 17/02/2011). Assim, 

é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, 

ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 
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que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

razão do atraso excessivo na chegada ao destino final. IiI – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

nos termos do art. 487, inciso I, do vigente Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para cada autor: Sr. JOSE GESUALDO e Sra. TANIA MARIA GESUALDO, 

perfazendo a importância total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias, se nada for 

requerido em 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12327548, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12327548, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002327-04.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO MATIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 330, 

inciso I do Código de Processo Civil. I - Preliminar – Ilegitimidade passiva 

Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 

14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo o Banco responder pelos prejuízos 

causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos da 

atividade. II – Mérito Trata-se de ação de indenização por dano material e 

moral em decorrência de a autora ter comprado um celular SMARPHONE, 

marca SANSUNG GALAXY GRAN PRIME, em 24 de dezembro de 2015, no 

montante de R$ 689,31 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um 

centavos), mediante numero de pedido 94737088, com a previsão de 

entrega até 20 de janeiro de 2016. Em suma, a parte autora adquiriu um 

produto, pagou por ele, mas não recebeu, consequentemente requer a 

restituição do valor pago, assim com indenização por dano moral. Para 

comprovar o alegado o autor anexou nota fiscal de compra do produto (ID 

n.º 9603190), comprovante de pagamento (Id n.º 9603190), bem como 

termos de tentativa de solução do problema pela via administrativa no 

PROCON, ID n.º 9603281. Por outro lado, a empresa requerida alega não 

ter cometido qualquer ato ilícito e que os valores não foram restituídos por 

culpa do requerente. De fato, no presente caso não houve entrega do 

produto por culpa da parte ré, de sorte que a parte autora desincumbiu-se 

de seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC, pois 

anexou aos autos provas da compra, bem como comprovante de 

pagamento. Já a parte requerida não comprovou a exclusão de sua 

responsabilidade. Deste modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que 

não foi afastada por nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), 

exsurgindo o dever de indenizar. Há dano moral a ser compensado ante a 

perda de tempo útil da parte autora em se ver obrigada a recorrer ao 

Poder Judiciário para solucionar problema simples, antes a recalcitrância 

da fornecedora na via administrativa. Sensação de impotência a que foi 

exposto o consumidor. O simples fato de o consumidor ter adquirido e 

pago o preço, mas não poder utilizar o produto adquirido em razão da não 

entrega pela requerida, é suficiente para a configuração do dano moral 

(damnum in re ipsa), quer seja pela frustração da utilização do bem, ou 

pelo desrespeito ao consumidor, não podendo ser considerada hipótese 

de mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Também é o 

entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. NÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A respeitável 

sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou as provas 

produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, 

caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da 

prova e fixou com razoabilidade os danos morais experimentados. 

Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com data certa de 

entrega como presente de natal e não havendo a entrega da mesma, 

imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem analisadas 

quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do 

que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte 

integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, 

há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a 

do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito, assim de acordo com os valores estipulados pela Turma 

Recursal Única do TJMT, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) devido a essencialidade do produto. III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) CONDENAR o requerido no pagamento à autora da 

quantia de R$ 689,31 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR o requerido no 

pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1002327-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002327-04.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO MATIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 330, 

inciso I do Código de Processo Civil. I - Preliminar – Ilegitimidade passiva 

Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 

14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo o Banco responder pelos prejuízos 

causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos da 

atividade. II – Mérito Trata-se de ação de indenização por dano material e 

moral em decorrência de a autora ter comprado um celular SMARPHONE, 

marca SANSUNG GALAXY GRAN PRIME, em 24 de dezembro de 2015, no 

montante de R$ 689,31 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um 

centavos), mediante numero de pedido 94737088, com a previsão de 

entrega até 20 de janeiro de 2016. Em suma, a parte autora adquiriu um 

produto, pagou por ele, mas não recebeu, consequentemente requer a 

restituição do valor pago, assim com indenização por dano moral. Para 

comprovar o alegado o autor anexou nota fiscal de compra do produto (ID 

n.º 9603190), comprovante de pagamento (Id n.º 9603190), bem como 

termos de tentativa de solução do problema pela via administrativa no 

PROCON, ID n.º 9603281. Por outro lado, a empresa requerida alega não 

ter cometido qualquer ato ilícito e que os valores não foram restituídos por 

culpa do requerente. De fato, no presente caso não houve entrega do 

produto por culpa da parte ré, de sorte que a parte autora desincumbiu-se 

de seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC, pois 

anexou aos autos provas da compra, bem como comprovante de 

pagamento. Já a parte requerida não comprovou a exclusão de sua 

responsabilidade. Deste modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que 

não foi afastada por nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), 

exsurgindo o dever de indenizar. Há dano moral a ser compensado ante a 

perda de tempo útil da parte autora em se ver obrigada a recorrer ao 

Poder Judiciário para solucionar problema simples, antes a recalcitrância 

da fornecedora na via administrativa. Sensação de impotência a que foi 

exposto o consumidor. O simples fato de o consumidor ter adquirido e 

pago o preço, mas não poder utilizar o produto adquirido em razão da não 

entrega pela requerida, é suficiente para a configuração do dano moral 

(damnum in re ipsa), quer seja pela frustração da utilização do bem, ou 

pelo desrespeito ao consumidor, não podendo ser considerada hipótese 

de mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Também é o 

entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. NÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A respeitável 

sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou as provas 

produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, 

caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da 

prova e fixou com razoabilidade os danos morais experimentados. 

Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com data certa de 

entrega como presente de natal e não havendo a entrega da mesma, 

imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem analisadas 

quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do 

que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte 

integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, 

há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a 

do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito, assim de acordo com os valores estipulados pela Turma 

Recursal Única do TJMT, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) devido a essencialidade do produto. III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) CONDENAR o requerido no pagamento à autora da 

quantia de R$ 689,31 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e um 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR o requerido no 

pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DIAS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010840-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: FRANCINALDO DIAS DE LIMA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de consulta, via sistema 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome da executada, o que já foi feito em gabinete, não 

sendo registrada a restrição judicial do veículo encontrado, vez que 

alienado fiduciariamente, consoante extrato anexo, gravame este que 

impede a realização da penhora em razão do bem não integrar o 

patrimônio do devedor. Diante da frustração da tentativa de penhora on 

line, DEFIRO o pedido de penhora de bens, conforme solicitado. Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação. Após, intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 8 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI FILOMENA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, para manifestar-se 

acerca da movimentação constante no ID nº 12352152.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIENE MONTE RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000455-85.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIENE MONTE RICARDO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Intime-se o autor para juntada de comprovante 

de endereço em seu nome no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de da 

ação sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-59.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010380-59.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIA FATIMA COLET 

SCHAVAREN EXECUTADO: IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO 

NORTE DE MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos verifico que 

restou parcialmente frutífera a penhora eletrônica do valor exequendo 

(num. 1965055), tendo o executado sido intimado da constrição em 

29/09/2017 (num. 10093175). Assim, considerando que o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de embargos à execução já decorreu, 

DEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial formulado no ID num. 

10164579. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação da quantia 

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

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por outro lado, INDEFIRO o pedido 

de nova tentativa de penhora on line formulado no Id nº 11697030, uma 

vez que inexiste nos autos indícios de modificação da situação financeira 

da parte executada desde a data da última tentativa frustrada no bloqueio 

de valores via sistema Bacenjud até a presente data e porque o 

exequente não comprovou ter envidado esforços para localizar bens da 

executada passíveis de penhora. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PENHORA ON-LINE- SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA 

FRUSTRADA - REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO - NECESSIDADE 

DE MOTIVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez frustrada a tentativa 

de penhora on line, cabe ao Exequente envidar esforços no sentido de 

localizar bens do devedor e demonstrar de forma motivada e objetiva as 

circunstâncias que justificam a reiteração do pedido de bloqueio de ativos 

financeiros depois de decorridos apenas 30 (trinta) dias.” (TJMT, AI 

81471/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014) Assim, 

INTIME-SE o exequente para, em dias, manifestar nos autos visando a 

regular tramitação da execução. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

09 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150916 Nr: 1384-04.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Valentim Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6610/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 52/2007-CGJ, impulsiono os 

autos e procedo à intimação do advogado constituído do réu, a fim de 

manifestar quanto à carta precatória com diligência negativa para 

intimação do réu, juntada nos autos.

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130100 Nr: 5184-11.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Candido 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

 Intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia médica 

designada para o dia 13/06/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140678 Nr: 3325-23.2016.811.0007

 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: Elezio Moro

 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

 Intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia médica 

designada para o dia 21/06/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125124 Nr: 2449-05.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Penha Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 
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compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27028 Nr: 3563-96.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalino Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Santos Oliveira

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.286/287, proceda-se a intimação do 

executado/requerido por edital, para impugnar os termos da presente, no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a resposta da parte 

requerida, NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor Público, 

que deverá apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27679 Nr: 112-29.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalino Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Santos Oliveira

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.260/261, proceda-se a intimação do 

executado/requerido por edital, para impugnar os termos da presente, no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a resposta da parte 

requerida, NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor Público, 

que deverá apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4513 Nr: 412-30.2000.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais, todavia, isento-o do 

pagamento de honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47425 Nr: 6884-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Auto Ônibus Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Lopes - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.101, visto que já houve a tentativa de busca de 

bens via sistema INFOJUD, conforme se comprova às fls.96/97, restando 

a busca infrutífera.

Assim, informo a parte autora que, pedidos repetitivos não serão 

deferidos. Bem como, DETERMINO a intimação da parte Autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos o valor atualizado da dívida, 

com planilha descriminando o valor, bem como requeira o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119346 Nr: 7020-53.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orodovaldo Antonio de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 75).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97797 Nr: 6349-35.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C. de Moraes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 90, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 
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(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129733 Nr: 4986-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Honda da Amazonia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156347/SP, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.Por fim, 

c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  d e c i s ã o  d e 

fls.608/613.Publique-se.Registra-se.Intima-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6495 Nr: 90-15.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL, VFP, EDB, NFB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.314, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, 

cumprindo o determinado à fl.312, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo mandado 

de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, o feito 

será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEDROSO DOS SANTOS DELFINO (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)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1001371-22.2016.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: APARECIDA 

PEDROSO DOS SANTOS DELFINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Acolho a justificativa de ID. 

12146026, logo, INTIME-SE o Perito Charles Miranda Medeiros para que 

designe nova data para a realização da perícia médica, tudo nos termos 

da decisão de ID. 4506964. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de março de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000810-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000810-61.2017.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DUPLICATA]. AUTOR: M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: R M COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - EPP Vistos. Inicialmente, decreto a revelia da Parte 

Requerida, consignando a ocorrência do efeito previsto no art. 344 

(presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial) e do efeito 

previsto no art. 346 (desnecessidade do revel ser intimado dos atos 

processuais subsequentes), ambos do Código de Processo Civil. Por fim, 

intimem-se a parte autora para especificar outras e eventuais provas que 

pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a pertinência 

das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os autos 

conclusos para despacho saneador ou eventual julgamento antecipado do 

mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 de 

março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003394-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN MATIAS RIBEIRO KINFUKU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1003394-04.2017.8.11.0007, : 

Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151)/[CAUSAS 

SUPERVENIENTES À SENTENÇA, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. REQUERENTE: ELIAN MATIAS 

RIBEIRO KINFUKU REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Nos 

termos do provimento n. 41/2016-CGJ-MT, defiro o pedido de ID. 

11789734, consignando-se que o parcelamento poderá ser realizado em 

até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária. 

Deverá a Parte Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

recolhimento da primeira parcela das despesas processuais, sob pena de 

INDEFERIMENTO da petição inicial. Com ou sem o aporte da determinação, 

VOLTEM-ME os autos IMEDIATAMENTE conclusos. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 19 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002654-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRITO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA FERMIANO (TESTEMUNHA)

AURO GOMES JIL (TESTEMUNHA)

DAMIAO PARANIA DE JESUS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Número do Processo: 1002654-46.2017.8.11.0007, 

: Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51), 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. AUTOR: JOSE BRITO 

DE ASSUNCAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Trata-se de “Ação de Concessão de Aposentadoria por 
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Idade do Trabalhador Rural – Segurado Especial com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela” ajuizada por JOSÉ BRITO DE 

ASSUNÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, 

em razão de sua qualidade de trabalhadora rural. Com a inicial (ID. 

10094624) foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial, 

oportunidade que fora designada audiência de instrução e julgamento. A 

Autarquia Federal apresentou contestação ao ID. 10677986, alegando 

preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, bem como a falta de interesse de agir e 

no mérito aduziu que a parte autora não comprovou a atividade rural no 

período correspondente para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural, pugnando, ao final, pela improcedência dos 

pedidos constantes na inicial. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 11261555. Realizada audiência de instrução, a 

Autarquia demandada não compareceu, apesar de devidamente intimada 

para o ato, sendo que, na ocasião, foi inquirida a parte autora, bem como 

02 (duas) testemunhas (ID. 11545109). FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se 

de ação previdenciária proposta por JOSÉ BRITO DE ASSUNÇÃO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. 

Antes de adentrar no mérito da presente demanda, passo a analisar a 

preliminar arguida pela Autarquia Federal. Quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, está não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 20 de fevereiro de 2017, ID. 

10094883, e a ação foi ajuizada em 29 de setembro de 2017, portanto, 

longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. 

Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. 

Importante consignar que, não se exigem documentos robustos para se 

provar tempo de serviço laborado em atividade rural, em decorrência da 

notória dificuldade de se provar o exercício dessa atividade através de 

documentos. A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, apenas exige o 

início de prova material, corroborados por prova testemunhal. Pela regra 

inserta nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 8.213/91, em se tratando de 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, os requisitos cuja 

observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 anos 

(homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado especial e c) 

carência. Pois bem, a cópia da carteira de identidade da parte autora 

demonstra que o mesmo possui 61 (sessenta e um) anos de idade, ID. 

10094733. Quanto à qualidade de segurado especial e carência, o autor 

deveria comprovar o exercício da atividade rural, em regime de economia 

familiar, no período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, ainda 

que de maneira descontínua. O que foi feito. Veja que, a autora apresenta 

como início de prova material para caracterizar sua qualidade de segurado 

diversas notas fiscais datadas entre os períodos de 2008 a 2017, além de 

diversas declarações. Outrossim, as declarações das testemunhas dão 

conta de que a parte autora sempre exerceu atividade rurícola em regime 

de economia familiar. Sobre o tema, é de se lembrar também o enunciado 

14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais, verbis: SÚMULA Nº 14: Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Nesse 

sentido, também, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: REsp 553755 / CE ; RECURSO ESPECIAL 2003/0115593-6. 

Relator(a) Ministra LAURITA VAZ. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. 

Data do Julgamento 18/12/2003. Data da Publicação/Fonte DJ 16.02.2004 

p. 333. Ementa: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURÍCOLA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITR EM 

NOME DO EMPREGADOR DA AUTORA. DECLARAÇÕES DO EMPREGADOR 

E DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CONFIGURADO. 1. A comprovação da atividade laborativa do 

rurícola deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituída 

por dados do registro civil, como a certidão de casamento e assentos de 

óbito, ou mesmo declarações de sindicatos de trabalhadores rurais ou de 

ex-patrões, corroboradas por provas testemunhais. 2. O comprovante de 

pagamento de ITR em nome do dono da propriedade onde a Autora 

exerceu a atividade rural constitui início razoável de prova material, 

corroborado pelas Declarações do Empregador e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, e comprovam a atividade da Autora como rurícola, 

para fins previdenciários, pelo período legalmente exigido. Precedentes do 

STJ. 3. A Lei não exige que o início de prova material se refira 

precisamente ao período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, 

servindo apenas para corroborar a prova testemunhal presente nos 

autos. 4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. Dessa 

forma, restou demonstrado o atendimento do requisito do exercício da 

atividade rural, em regime de economia familiar, no período de carência 

exigido para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade rural, razões que justificam o deferimento do pedido. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural à parte autora, 

com renda inicial equivalente a um salário mínimo, desde a data do 

requerimento na via administrativa (20 de fevereiro de 2017, ID. 

10094883), o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as 

parcelas atrasadas, devidas desde a data do requerimento administrativo 

(20 de fevereiro de 2017, ID. 10094883) até a data de implantação do 

benefício, corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo 

INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela 

para determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por idade rural com renda 

mensal de um salário mínimo, uma vez que presente a verossimilhança nos 

próprios fundamentos desta sentença e o periculum in mora na natureza 

alimentar do benefício pleiteado. Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

de honorários advocatícios à DPE, vez que ambos se inserem no conceito 

de Fazenda Pública, sendo indiferente se a Defensoria Pública integra a 

administração estadual ou federal. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 60 

(sessenta) salários mínimos. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. Número do CPF: 

173.830.302-06. Nome da Mãe: Luísa Sousa de Assunção. Nome do 

Segurado: José Brito de Assunção. Endereço do Segurado: 

Assentamento Pinheiro Velho – Comunidade Del Rey, lote 82, Zona Rural, 

Carlinda/MT Benefício concedido: Aposentadoria por Idade Rural. Renda 

mensal: 01 (um) salário mínimo. Data do início do Benefício-DIB: 20 de 

fevereiro de 2017. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de março de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003203-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SILVA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Número do Processo: 1003203-56.2017.8.11.0007, 

: Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. REQUERENTE: RAIMUNDO 

SILVA SERRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Híbrida c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela” ajuizada por RAIMUNDO SILVA SERRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos. Com a inicial (ID. 10824045) foram juntados documentos via 

PJE. Recebida a inicial ao ID. 10851961. Termo de Audiência de Instrução e 

Julgamento (ID. 11945699 e seguintes). Ao ID. 12215605 certificou-se a 

ausência de contestação por parte da Autarquia Federal, apesar de 

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

FUNDAMENTO. DECIDO. A priori, decreto a revelia da Autarquia demanda, 

uma vez que, devidamente citada, não apresentou defesa, assim, 

considerando a revelia da requerida, bem como o conjunto 

processual-probatório, tenho que o pedido procede. A apreciação da 

pretensão de concessão de aposentadoria por idade, no caso do 

trabalhador rural qualificado como segurado especial (inciso VII do artigo 

11 da Lei 8.213/91), deve ser feita à luz do disposto nos artigos 48, §§ 1º, 
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2º e 3º, 25, II, 26, III e 39, I, da Lei nº. 8.213/91. Assim, necessária a 

comprovação do implemento da idade mínima (sessenta anos para o 

homem e de cinquenta e cinco anos para a mulher), e do exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao 

número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável 

o recolhimento de contribuições. Com efeito, o §3º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91, incluído pela Lei nº 11.718/2008, criou uma nova espécie de 

aposentadoria por idade, denominada de aposentadoria híbrida ou mista, 

hipótese em que os trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e 

urbano para cumprimento da carência. Entretanto, a referida inovação 

legislativa que permite a soma do tempo urbano e rural para concessão da 

aposentadoria exige a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, equiparando-se ao trabalhador 

urbano no requisito etário. Vejamos a redação do § 3º do aludido 

dispositivo legal: “Art. 48. (...) § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o 

§ 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas 

que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher.” (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

Frise-se, por oportuno, que apesar de a lei referir-se claramente a 

“trabalhadores rurais”, perfilho do entendimento no sentido de que a 

correta interpretação do §3º do artigo 48 da lei nº 8.213/91 é a de que a 

concessão da aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser 

admitida para qualquer espécie de segurado, mediante a contagem, para 

fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade de 

segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a 

última, tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da 

uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo único e 201 da Constituição 

Federal) e da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição Federal). A 

propósito segue a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA EXTRA 

PETITA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3º, DO 

CPC. CAUSA MADURA.APOSENTADORIA POR IDADE HIBRIDA. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 48, §§, 3º E 4º, DA LEI 

8.213/91. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

RECONHECIMENTO. RECURSO DO INSS E REMESSA PREJUDICADOS. 

ANÁLISE DO MÉRITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE. - Pretende a parte autora a concessão da aposentadoria 

por idade e ou por tempo de contribuição urbana, computando-se o 

período trabalhado em atividade rural, sendo que o MM. Juízo a quo 

apreciou o pedido inicial como se fosse aposentadoria por idade rural, na 

qualidade de segurado especial, aplicando o artigo 48, §1º da referida Lei, 

configurando-se a sentença extra petita, razão pela qual deve ser 

anulada. - Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, tendo em 

vista a relevância social e alimentar dos benefícios de previdência e 

assistência social, predomina a fungibilidade das ações por incapacidade, 

em observância ao princípio juria novit curia, incidente com maior força 

nos pleitos previdenciários, os quais são julgados pro misero. - A 

inovação legislativa levada a efeito pela Lei 11.718/08 que, incluiu o §3º, 

no artigo 48 da Lei 8.213/91, criou nova espécie deaposentadoria por 

idade, conhecida como aposentadoria híbrida, permitindo que o segurado 

some períodos de atividade rural com períodos de contribuição em outras 

qualidades de segurado. No entanto, a idade mínima a ser considerada é 

de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, equiparando-se ao 

trabalhador urbano no requisito etário. - Tendo em vista os princípios 

constitucionais da universalidade, da uniformidade e da equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194, 

parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da 

CRFB/88), tem-se que a correta interpretação do §3º do artigo 48 da lei 

8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria por idade com 

carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de segurado, 

mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição 

tanto na qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a 

atividade urbana seja a última. Precedente. - Os documentos acostados 

aos autos consubstanciam o início de prova material a que alude a lei para 

fins de comprovação do exercício atividade rural em regime de economia 

familiar pela autora. - Registre-se que o início de prova não precisa 

abranger todo o período de carência do benefício, diante da dificuldade do 

rurícola de obter prova material do exercício de atividade rural, mas desde 

que prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória (STJ, 3ª Seção, 

AR 3986 / SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU de 

01/08/2011). - Considerando que possui o total de 142 contribuições na 

qualidade de empregado, bem como o período de agosto de 1962 a agosto 

de 1992 de atividade rural, verifica-se que, na data do requerimento 

administrativo, preenchia o período de carência necessário para se 

aposentar, devendo, portanto, ser julgado procedente o pedido inicial, 

nestes termos. - Sentença anulada de ofício. Prejudicados o recurso de 

apelação do INSS e a remessa necessária. Aplicação do artigo 515, §3º, 

do CPC. Pedido julgado procedente, na forma do artigo 48, §§3º e 4º, da 

Lei 8.213/91.” (TRF-2, AC - Apelação Cível 614327, Segunda Turma 

Especializada, data da decisão: 20/03/2014). Pois bem. Analisando o caso 

em apreço denota-se que o requisito legal etário restou demonstrado nos 

autos, evidenciando que a demandante possui idade superior a 60 

(sessenta) anos (ID. 11216331). No que tange ao exercício da atividade 

rural, dispõe o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91: Art. 55. (...). § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no 

artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto 

no Regulamento. O início de prova material, para os fins do art. 55, § 3º, da 

Lei nº 8.213/91, é aquele feito mediante documentos que comprovem o 

exercício da atividade nos períodos a serem contados. Neste sentido é a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. "A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no 

artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto 

no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91). 2. O início de 

prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele 

feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos 

períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a 

comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo 

trabalhador. 3. Embora se pudesse considerar a cópia da certidão de 

casamento do autor, ali qualificado como agricultor, como início de prova 

material, bastante à demonstração do exercício da atividade rural, é 

indevida a concessão do benefício de aposentadoria por idade com base 

exclusivamente em tal prova material, à míngua de prova testemunhal hábil 

a complementar a demonstração do tempo de serviço relativamente ao 

período de carência. 4. A alegação do agravante de que consta nos autos 

as declarações de testemunhas, razão pela qual o benefício 

previdenciário deveria ter sido concedido, tal como posta, se insula no 

universo fático-probatório dos autos, conseqüencializando-se a 

necessária reapreciação da prova, o que é vedado pela letra do 

enunciado nº 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo 

regimental improvido.” (STJ – 6ª T. – AgRg no REsp nº 712705/CE – rel. 

Min. Hamilton Carvalhido – v.u. – j. 19.4.2005 – DJ 1.7.2005 – p. 692). 

Nestes termos, se inserem no conceito de início de prova material, dentre 

outros, o contrato individual de trabalho em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, as anotações em certidões de registro civil, a 

declaração expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a 

declaração para fins de inscrição de produtor rural, a nota fiscal de 

produtor rural, as guias de recolhimento de contribuição sindical e a 

escritura pública de compra e venda de imóvel rural, todos 

contemporâneos à época dos fatos alegados. Observe-se, ainda, que 

para fins de concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige 

que o início de prova material se refira precisamente ao período de 

carência previsto pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória. Na hipótese dos autos, a 

prova documental produzida demonstra o início de exercício de atividade 

em regime de economia familiar. De igual modo, a prova testemunhal 

produzida comprova o labor rural durante, aproximadamente, 03 (três) ou 

mais anos, consoante termo de oitiva das testemunhas, em econômica 

familiar. Por outro lado, no que tange ao trabalho urbano, verifica-se da 

prova documental o período de contribuição previdenciária sob a categoria 

urbana da segurada. Destarte, somado o tempo de serviço rural e de 

trabalho urbano da autora, impõe-se o reconhecimento do direito à 

aposentadoria por idade mista ou híbrida, conforme prevê o artigo 48, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, porquanto restam implementadas no caso em apreço a 
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idade mínima e carência. Nessa linha é o entendimento jurisprudencial: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DESCONTINUIDADE. 

APOSENTADORIA POR IDADE MISTA. POSSIBILIDADE. É reconhecido o 

direito à aposentadoria por idade mista ou híbrida, conforme o art. 48, § 3º, 

da Lei 8.213/91, na redação da Lei 11.718/08, se implementadas a idade 

mínima e carência, considerado o tempo de serviço rural e o urbano.” 

(TRF4, AC 5006309-65.2013.404.7107, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão 

(auxílio João Batista) Paulo Paim da Silva, juntado aos autos em 

10/07/2014) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. 

INTEGRAÇÃO DE PERÍODO DE TRABALHO RURAL AO DE CATEGORIA 

DIVERSA. ART. 48, §3º DA LEI 8.213/91. CARÊNCIA E REQUISITO ETÁRIO. 

1. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no art. 48, § 2º, 

da Lei nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais condições, 

considerando-se períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 

8.213/91. 2. Preenchendo a parte autora o requisito etário e a carência 

exigida, tem direito a concessão da aposentadoria por idade. “(TRF4, AC 

0022717- 76.2013.404.9999, Quinta Turma, Relator Rogerio Favreto, D.E. 

04/07/2014) “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA. TRABALHADOR(A) RURAL. TRABALHADOR 

ESTATUTÁRIO. LEI 11.718/2008. ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A 

QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. 

CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A Lei n.º 

11.718/08 instituiu a possibilidade de outorga do benefício de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural, com o implemento da 

carência mediante o cômputo do tempo de serviço prestado em outras 

categorias - como empregado urbano ou contribuinte individual, desde que 

haja o implemento da idade mínima. Somado o tempo de serviço rural em 

regime de economia familiar, sem o correspondente suporte contributivo, 

ao tempo de serviço urbano. 2. A aposentadoria por idade é devida ao 

segurado que completar 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, 

reduzidos esses limites para 60 e 55 anos, respectivamente, para os 

trabalhadores rurais. Regra de redução do tempo que vale tanto para os 

trabalhadores rurais empregados, quanto para os eventuais ou segurado 

especial, todavia por se tratar de pedido de aposentadoria rural, com 

aproveitamento de tempo urbano, a idade é aumentada de 5 anos 

conforme dispõe o art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, alterada pela Lei 

11.718/2008. 3. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do 

benefício de aposentadoria rural em testilha - início de prova material da 

atividade rural alegada, devidamente corroborado por prova testemunhal 

sólida, a que ainda se agrega a idade mínima exigida para o deferimento da 

prestação - mostrou-se correta a sentença que acolheu a pretensão 

nesse sentido deduzida. 4. Termo inicial conforme estipulação sentencial, 

cuja manutenção se faz necessária, à luz do quanto estipulado no item "a" 

da parte final do voto. 5. Correção monetária e juros de mora de acordo 

com os índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em 

conformidade com as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 

267 de 02/12/2013, publicada em 10 de dezembro de 2013. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 6. Nos feitos 

processados perante a Justiça Estadual o INSS é isento do pagamento de 

custas (inclusive despesas com oficial de justiça) nos Estados do Acre, 

Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí. Em se 

tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 7. 

Prevalência da regra cunhada na Súmula 111 do STJ para fins de fixação 

dos honorários advocatícios. 8. Relativamente ao adiantamento da 

prestação jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos 

exigidos no art. 273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º, do 

mesmo Diploma, fica esta providência efetivamente assegurada na 

hipótese dos autos, já que a conclusão daqui emergente é na direção da 

concessão do benefício. 9. Em qualquer das hipóteses supra, fica 

expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que 

somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando 

relativo à implantação do benefício. 10. Apelação e remessa oficial 

parcialmente providas.” (TRF 1 AC 0074933-07.2012.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 p.1450 de 15/04/2014) Assim, no caso específico dos autos, é de 

se ver que a autora, além de contar com a idade mínima para a obtenção 

do benefício pretendido, cumpriu o período de carência previsto na 

legislação previdenciária e, em razão de ter implementado todos os 

requisitos legais, faz jus a parte autora ao benefício pleiteado na inicial. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o 

fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS no 

pagamento ao Autor RAIMUNDO SILVA SERRA do benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade híbrida, nos termos dos artigos 143 e 48, §3º, 

ambos da Lei nº 8.213/91, retroativo à data do requerimento administrativo 

(01 de agosto de 2016). I)Raimundo Silva Serra; II) Aposentadoria Híbrida 

por Idade; III) Renda mensal a ser Calculada pelo INSS; IV) DIB – 

ajuizamento da ação; V) Início do pagamento – 01 de agosto de 2016. Por 

estarem presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança 

da alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, DEFIRO, ainda, o pedido de tutela 

antecipada, para o fim de determinar a implantação do benefício, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao requerido, requisitando-se a implantação 

do benefício no prazo acima fixado, devendo comunicar a este Juízo 

acerca da efetiva implantação do benefício dentro do prazo, sob pena de 

incorrer na prática do crime de desobediência, além de incorrer nas 

penalidades administrativas e civis pertinentes. As prestações em atraso 

serão pagas de uma só vez, acrescidas dos juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) até a edição da Lei nº 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5 % ao mês, bem como 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis nº 6.899/81 e nº 8.213/91, 

até o efetivo pagamento. Pela sucumbência e já que devida, condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos 

termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, em dez por cento 

(10%) sobre o valor das prestações vencidas, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Deixo de condenar o requerido no pagamento das 

custas processuais, visto que isento, nos termos do art. 8º, da Lei 

8620/93 e art. 3º, da Lei Estadual nº 7603/01. Deixo de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001872-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGENOR DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Número do Processo: 1001872-39.2017.8.11.0007, 

: Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALGENOR DA SILVA RAMOS Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão do veículo de marca IVECO, modelo TECTOR 240E25S, 

ano/fabricação 2011, CHASSI 93ZE2HJ00C8907264, placa OBF4679, cor 

cinza e RENAVAM 489476783 proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ALGENOR DA SILVA RAMOS, 

pelos motivos expostos na exordial. A inicial veio instruída com os 

documentos via PJE. Ao ID. 8853758, determinou-se a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial, bem como, a citação do requerido para 

contestar a demanda. A busca e apreensão e a citação do requerido 

restaram frutíferas (ID. 9220419). Decorrido in albis o prazo para 

defesa/manifestação do requerido, pelo que o Autor requereu o 

julgamento antecipado da lide (ID. 11715314). Após, os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O pedido é procedente. Com efeito, a 

nova redação do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a purgação da 

mora, determina que o devedor pague a integralidade de seu débito. Nesse 
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sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 269, INCISO II, DO 

CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO MUTUÁRIO SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - MULTA 

DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA EM SUA 

TOTALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em purgação da mora, se 

restou demonstrado nos autos que o valor depositado pelo mutuário não 

era suficiente para quitação do débito em sua integralidade. Se a 

obrigação contratual não foi adimplida em sua totalidade pelo devedor, 

incabível a cominação de multa diária ao credor pela não devolução do 

veículo ao requerido no tempo aprazado pelo magistrado. (Ap 

156567/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) 

Todavia, o requerido, citado pessoalmente, não pagou a dívida, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, conforme 

previsto nos parágrafos 2°, 3° e 4°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. 

Dessa forma, impõe-se a o julgamento pela procedência do pedido inicial, 

nos termos do § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Logo, deve ser 

consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do autor. Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do 

Decreto-Lei n.° 911/69, com redação dada pela Lei n.° 10.931/04, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de Busca e 

Apreensão, para o fim de confirmar a liminar e consolidar a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial no 

patrimônio do autor. Autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN 

em favor do autor. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado do débito, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, caso haja o 

requerimento por parte da Autora (artigo 513, §1º c/c artigo 524 do NCPC), 

intime-se pessoalmente o requerido ao pagamento das verbas 

sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de 

multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado 

depositado em Juízo, nos termos do artigo 523, § 1º do NCPC. 

CERTIFICADO e nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 43/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a remoção do Dr. Francisco Ney Gaíva, Juiz de Direito 

da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para a Comarca de 

Tangará da Serra, através do ATO nº 181/2018-CMAG, de 8.3.2018;

 RESOLVE:

 EXONERAR a servidora LOREDANE PEDROSO DE JESUS, Matrícula nº 

26773, portadora do RG nº 1592120-4-SESP/MT, e CPF nº 

023.239.181-50, do cargo Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete da 4ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 22.3.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 22 de março de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4139-78.2015.811.0004-Id.200586

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE RÉQUERIDA: INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários 

primitivos e atuais para conhecimento a cerca da decisão, da matrícula nº 

39.069, com área de 1.000,00ha,.sendo eles: JOSÉ REZENDE e sua mulher 

MARIA ALDAIRES REZENDE, do lar, brasileiros, casados, residentes e 

domiciliados em Xanxeré-SC, ADRIANA PIETRO, brasileira, solteira, 

residente e domiciliada na Rua Rio Grande do Sul, s/nº em Lucas do Rio 

Verde-MT.

FINALIDADE: para conhecimento da decisão de fls.64/66vºs

RESUMO DA INICIAL: DECISÃO/DESPACHO: 1. Trata-se de Pedido de 

Providências formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca 

de Barra do Garças, para averiguação da regularidade da Matrícula nº 

39.069, requerendo o encerramento da mesma. 2. Informa o registrador 

que a matrícula nº 39.069 é oriunda da matrícula 17.160 com área de 8.393 

ha e 6204 m², a qual encontra-se bloqueada por decisão judicial, por haver 

duas matrículas com o mesmo nº 17.160 protegendo imóveis distintos. 3. O 

oficial registrador informa que o protocolo nº 80.661 registrado no R01 da 

matrícula nº 39.069 não confere com o apresentante, bem como não fora 

localizado na serventia qualquer documentação relativa à abertura da 

matrícula ou transferência da área. 4. Com a inicial vieram os documentos 

(fls. 02/08). 5. Foram juntados diversos documentos (fls. 18/25, fls. 28/34 

e fls. 41/49). 6. Às fls. 52/56 consta decisão proferida no Pedido de 

Providências de código 32148, em que foi determinado o bloqueio da 

matrícula nº17.160 com área de 8.393 ha e 6.204 m². 7. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fls. 57) pela decretação do bloqueio da 

matrícula nº 39.069- Livro nº 02, nos moldes do art. 214 §3º da Lei nº 

6.015/73, restando aos interessados que busquem, pela via judicial 

adequada a comprovação da propriedade do imóvel questionado. 8. Os 

proprietários atuais e primitivos foram intimados a se manifestarem, tendo 

transcorrido o prazo sem que houvesse manifestação (fls. 60/63). 9. Por 

fim, vieram os autos conclusos para decisão. É O REATÓRIO. DECIDO. 10. 

Matrícula 39.069 (fls. 05) 11. A matrícula 39.069 refere-se à uma gleba de 

terras pastais e lavradias situado neste Município de Barra do Garças, no 

lugar sem denominação que passou a se chamar Fazenda Adriana com 

área de 1.000 hectares, de propriedade primitiva de José de Souza 

Rezende e sua mulher, Maria Aldaires Rezende. Consta ter origem 

registral na matrícula nº 17.160. 12. No registro R.01 da matrícula 39.069 

(protocolo 80.661) consta a venda da totalidade do imóvel à Sra. Adriana 

Pietro, porém no livro de protocolos da serventia consta como 

apresentante do título o Sr. Carlos Eduardo Sabaia. 13. Matrícula 17.160 

com área de 8.393 ha e 6.204 m² (fls.06) 14. A matrícula 17.160 refere-se 

à um lote de terras sem denominação, com área de 8.393 ha e 6.204 m², 

de propriedade primitiva de José Luiz de Oliveira, e foi aberta em 

06/11/1992. Consta ter origem registral na transcrição nº 5.244. 15. 

Consta no Av. 02 da matrícula 17.160 a venda de 1000 ha (mil hectares) à 

Sra. Adriana Pietro (matrícula nº 39.069). 16. A matrícula nº 17.160 (fl. 06) 

encontra-se bloqueada por decisão judicial proferida no Pedido de 

Providências de código 32148 (decisão às fls. 52/56), conforme 

averbação AV.07. 17. Transcrição nº 5.244 (fls. 32/33) 18. A transcrição 

nº 5.244 refere-se à um Título Definitivo de Propriedade de uma área de 

terras com 8.393 ha e 6.204 m², expedido em favor de José Luiz de 

Oliveira em 30/11/1960. 19. Consta averbado na transcrição 5.244 a 

transferência de 8.000 ha para o Cartório de Registro de Imóveis de 

Canarana (matrícula 3.799). 20. Não consta na transcrição a abertura da 

matrícula 17.160. 21. Analisando a sequência dominial do imóvel de 

matrícula 39.069, constatam-se diversas irregularidades. 22. No registro 

R.01 da matrícula nº 39.069(protocolo 80661) consta a venda da totalidade 

do imóvel para Adriana Pietro, porém no livro de protocolos da serventia 

consta pessoa diversa como apresentante do título (fl. 08). 23. Ademais, o 

oficial registrador do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças informou 

(fls. 02/04) que não foi localizado na serventia qualquer documentação 

relativa à abertura da matrícula ou transferência da área. 24. A matrícula 

de nº 17.160 (fls. 06), anterior da matrícula nº 39.069, encontra-se 

bloqueada por decisão proferida no Pedido de Providências de código 

32148 (decisão às fls. 52/56), conforme averbação AV.07 da referida 

matrícula. 25. O bloqueio da matrícula nº 17.160 se deu porque já não 

havia área remanescente da transcrição 5.244 para a abertura daquela e 

não consta averbação de abertura de matrícula nessa transcrição. Consta 

averbado na transcrição 5.244 a transferência de 8.000 ha para o Cartório 

da Comarca de Canarana (fl. 33). 26. Com a transferência de 8.000ha 

para a Comarca de Canarana foi aberta a matrícula nº 3.799 (fl.42). 27. A 

decisão (fls. 52/56) tomada no Pedido de Providências código 32148 

determinou o bloqueio da matrícula nº 17.160 com área de 8.393 ha e 

6.204 m² e todas suas posteriores. Logo, a matrícula nº 39.069 também 

deveria ter sido bloqueada por determinação do Juiz Diretor do Foro dessa 

Comarca. 28. Quanto à matrícula nº 17.160 com área de 499,50 m² (fls. 
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07), sua regularidade já foi analisada e atestada no Pedido de 

Providências código nº 32148 (fls. 52/56). 29. Assim, aparentemente a 

matrícula nº 39.069 não poderia ter sido aberta, sendo que tal fato 

inaugurou a presente averiguação que pode eventualmente culminar em 

retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a 

sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente, já que este foro administrativo é absolutamente incompetente 

para esse fim. 30. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão 

judiciário, a decisão nestes autos proferida não corresponde a típico 

exercício da função judicial, posto que este Juízo atua como mero 

Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via 

contenciosa para proteção de seus interesses. 31. Com efeito, conforme 

antes mencionado, sabe-se que o Juiz na Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração 

ou cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 32. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 33. Tendo em vista essas 

considerações, conclui-se que compete ao Juízo Cível, e não ao Juízo 

Diretor do Foro, o cancelamento dos atos notariais e registrais, mesmo 

porque eventual cancelamento poderia atingir eventuais terceiros 

interessados, os quais seriam prejudicados pela declaração de nulidade 

do título e/ou registro anterior. 34. Anoto que, ainda que o procedimento 

previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos preveja que "as nulidades 

de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam¬-no, 

independentemente de ação direta", o reconhecimento judicial delas pelo 

Juízo Cível competente não pode ser dispensado. 35. Acerca do tema, 

assim se manifesta a Doutrina, in verbis: "Assim, observamos que não 

existe na nossa sistemática atual a possibilidade de cancelamento de 

direito inscrito mediante procedimento administrativo, seja ele dentro da 

esfera da própria serventia, seja ele na esfera do Juiz Corregedor 

Permanente (órgão do judiciário que exerce a função fiscalizatória sobre 

as serventias extrajudiciais em primeiro grau). Isto se dá visto que tal 

cancelamento violaria os princípios do devido processo legal e da ampla 

defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de Imóveis I – Parte Geral, São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 36. Tanto é assim que o § 1º do próprio 

artigo citado determina que a nulidade somente, será decretada depois de 

ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê que não será decretada se atingir 

terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do 

imóvel. 37. Não obstante ao exposto, entendo cabível o bloqueio 

administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por 

aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a preservação do 

interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos 

negócios jurídicos. 38. Esse bloqueio seria possível inclusive sem a oitiva 

dos interessados, desde que, presente nulidade de pleno direito, seja 

vislumbrada a possibilidade de novo registro ocasionar danos irreparáveis 

(art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 39. Nesse sentido, veja-se a ementa a 

seguir, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- BLOQUEIO DE 

MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - 

RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se insere no 

poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a fim de 

impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa 

vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 40. Contudo, cabe à Diretoria 

do Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio das matrículas, 

até que as irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, 

objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros 

de boa-fé. 41. Diante de todo o exposto, denota-se que há no caso dos 

autos, fortes indícios de fraude envolvendo a matrícula nº 17.160 com 

área de 8.393 ha e 6.204 m², o que demonstra que tal matrícula e 

consequentemente a matrícula nº 39.069, aparentemente, não poderiam 

ter sido abertas. 42. Ademais, já havia decisão da Diretoria do Foro dessa 

Comarca determinando o bloqueio da matrícula nº 39.069. 43. Posto isto, 

com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, DECLARO 

a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 44. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da Matrícula nº 

39.069, com área de 1.000ha (mil hectares), o que faço a fim de se evitar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor 

Registrador que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo 

mediante autorização pelo Juízo Cível competente. 45. OFICIE-SE ao 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças encaminhando-se cópia da 

presente Decisão bem como devolvendo a matrícula original nº 39.069. 46. 

INTIME-SE via edital os proprietários primitivos e atuais acerca desta 

decisão. 47. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 48. Decorrido o prazo 

recursal, ARQUIVE-SE. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Urânia Santos Barbosa, digitei. Barra do Garças - MT, 23 de março de 

2018. Elizângela Nunes de Oliveira Schweig Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 2208-45.2012.811.0004

 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: Emanoela Gomes de Oliveira Durando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Ferreira da Silva, Zenaide Custódio 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que o autor já apresentou as alegações finais, procedo a 

intimação do requerido, na pessoa do seu advogado, para apresentar 

alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272813 Nr: 2852-75.2018.811.0004

 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: Jânio da Silva Borges

 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. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 15 DE 

MAIO DE 2018, às 12h30min (HORÁRIO 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 dos § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172598 Nr: 5634-31.2013.811.0004

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521, 

Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847/MT, João Batista Araujo 

Barbosa - OAB:9.847-MT, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

664,17 (seiscentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 287,32 (duzentos e oitenta e 

sete reais e trinta e dois centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202324 Nr: 5125-32.2015.811.0004

 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: Byanca Guimarães Machado

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 278,26 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), referente à custas, e R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e 

sete centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219771 Nr: 2677-52.2016.811.0004

 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: Paula Maria de Oliveira Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar - Faculdades Unidas do Vale do 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrya borges freitas. - 

OAB:, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

505,09 (quinhentos e cinco reais e nove centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), 

referente à custas, e R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais e vinte e quatro 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171014 Nr: 3580-92.2013.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Baraldi, Maria Irene Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proterra Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

732,51 (setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 457,05 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

cinco centavos), referente à custas, e R$ 175,02 (cento e setenta e cinco 

reais e dois centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232899 Nr: 11135-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PENHORA ON LINE
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Nos termos da CNGC e considerando o despacho retro, impulsiono os 

presentes autos e procedo e intimação da parte autora para se manifestar 

no prazo de 10 dais, acerca da penhora on line que fora infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170829 Nr: 3322-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair José Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189945 Nr: 10254-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 15 

dais, dando impulsionamento ao feito, requerendo o que entedere de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167972 Nr: 10915-02.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMTdO, TTdO, Celma Teodora do Rego

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT, Zenilda Teodora de Lima Silva - OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO A. CARVALHO J. 

PEREIA - OAB:18160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 15 

dais, dando impulsionamento ao feito, requerendo o que entedere de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1673-63.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM dos Lojista do Vestuário & Confecções de Barra 

do Garças - Coop. Sicoob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa, Gesda Gentil de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 

9.030, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, Kayo 

Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 15 

dais, dando impulsionamento ao feito, requerendo o que entedere de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50714 Nr: 1174-79.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 15 

dais, dando impulsionamento ao feito, requerendo o que entedere de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268988 Nr: 288-26.2018.811.0004

 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): Agropecuaria Torixoréu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 187403 Nr: 8213-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladimir Bonadio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Nogueira - 

OAB:139587/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95928 Nr: 843-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Wilson Sales Belchior - OAB:17.314/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP, Aparecido Martins Patussi - OAB:9198-A OAB/MS, 

MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:278.980 - SP, Sergio 

Schulze - OAB:SC 7.629

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 655-41.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salomão Lino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Paulo Gonsalves de 

Resende - OAB:6272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267628 Nr: 17767-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMB, MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266216 Nr: 16898-06.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Rio Manso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261493 Nr: 13916-19.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlan Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260351 Nr: 13198-22.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Polizeli Galvão - Me, Rosa Maria Polizeli 

Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259759 Nr: 12731-43.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Rosangela dos Santos, Aparecida 

Rosângela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257665 Nr: 11264-29.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilciléia Barbosa de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257640 Nr: 11242-68.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ester dos Santos Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257623 Nr: 11226-17.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Aquino Bohrer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234061 Nr: 12066-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. FILSNER ME, Myke Robert Filsner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188055 Nr: 8722-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183819 Nr: 5346-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Dantas de Matos, Joselita Pereira Costa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99028 Nr: 4034-77.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Fortaleza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena Gurgel Prado - 

OAB:75401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10.121/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223396 Nr: 4907-67.2016.811.0004

 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: Selma Campos Vieira

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

Obrigatório DPVAT S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 41 de 688



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para especificar qual dos quesitos não foi 

respondido pelo perito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de julgamento 

do feito com base na perícia médica de fl. 117-v.

2. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227356 Nr: 7264-20.2016.811.0004

 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: WELHO DUQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria 

de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190261 Nr: 10488-34.2014.811.0004

 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: Tiago cardoso da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA ESMERALDA 

BRANDAO DE SA - OAB:13749, Murilo Barros da Silva Freire - 

OAB:MT 8.942

 Vistos.

1.CUMPRA-SE a decisão retro e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249103 Nr: 5602-84.2017.811.0004

 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: Carlos Manoel de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3ª Ciretran de Barra do Garças, Carpegiane 

Gonzaga da Silva Liones

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A 

ORDEM pleiteada, para fins de determinar ao Impetrado que proceda ao 

licenciamento do veículo placa JTI-6480, de propriedade do Impetrante, nos 

exatos termos do art. 131, do CTB, uma vez que é competência e 

responsabilidade da instituição credora as anotações e baixas de 

eventuais gravames.16.Por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.17.SEM 

CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25, da Lei 12.016/2009.18.Ciência ao Ministério Público.19.Após o 

prazo de recurso voluntário das partes, DETERMINO a remessa dos autos 

para REEXAME NECESSÁRIO da sentença, nos termos do art. 14, §1º, da 

Lei 12.016/2009.20.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.21.Expeça-se o 

necessário.22.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96433 Nr: 1369-88.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Heimar Saggin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT N 20.945

 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 juntada às fls. 315.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267632 Nr: 17771-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YSA, AKCSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e CONCEDO à senhora ALESSANDRA KELLY 

CHAVES SBRISSA a guarda unilateral de sua filha YASMIN SBRISSA 

ABUD.13.O pedido de visitas assistidas fica prejudicado, tendo em vista 

as medidas protetivas deferidas pelo juízo criminal.14.CITE-SE o requerido, 

no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO PARA O DIA 22 DE MAIO DE 2018, 

ÀS 13H30MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO).15.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).16.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 17.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237449 Nr: 14419-74.2016.811.0004

 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: Rangel Emerenciano Castro, Reijane de Fátima Alves 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 
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OAB:23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 25.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO 

todas as preliminares arguidas, bem como a prejudicial de prescrição, a 

qual deixo de reconhecer, e CORRIJO o valor da causa para R$ 

115.223,34 (cento e quinze mil duzentos e vinte e três reais e trinta e 

quatro centavos)26.Não havendo outras preliminares a serem examinadas 

e nem tampouco vícios processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O 

FEITO POR SANEADO.27.Em razão da alteração do valor da causa, FIXO o 

prazo de 15 dias para o recolhimento das custas, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito (art.102, parágrafo único, 

CPC/2015).28.Recolhidas as custas, DETERMINO seja expedido ofício à 

Justiça Federal da 1ª Região, subseção judiciária de Barra do Garças, 

solicitando informações acerca da persistência ou não da penhora 

realizada sob o imóvel de matrícula 59.740.29.Juntadas as informações, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, bem como para, fundamentadamente, indicarem outras 

provas que porventura desejam produzir.30.Na sequência, voltem-me os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189177 Nr: 9630-03.2014.811.0004

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Barra do Garças - MT, 

Eduardo Bueno de Queiroz Baroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181350 Nr: 3216-86.2014.811.0004

 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: Luis Roberto Ribeiro de Paula, Selma Cândido Cardoso 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:21.004-e, Roberta Soares São José - OAB:GO 31.848, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177194 Nr: 11375-52.2013.811.0004

 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: Aldina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72992 Nr: 6210-34.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - 

OAB:3512-MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:7.670-OAB/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13559 Nr: 9193-69.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON QUIRINO DE MORAES, Rodrigo Vieira 

Komochena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189, Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir 

Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 14.Pois bem, diante disso, conclui-se que a verba honorária de 

sucumbência fixada em sentença terminativa corresponde à diferença 

entre o valor pleiteado ou discutido na peça inicial e o valor que se 

verificou efetivamente devido na sentença.15.Desta feita, ACOLHO EM 

PARTE a impugnação apresentada para FIXAR os honorários em 15% do 

valor do proveito econômico obtido, qual seja a exata diferença entre o 

valor inicialmente discutido e, posteriormente homologado, de R$ 

488.622,79 (quatrocentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e dois 

reais e setenta e nove centavos) e o valor efetivamente pago em 

17.05.2017 (fls. 327 e 370/372).16.INTIME-SE a parte executada para 

pagamento do valor remanescente da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no valor de 10%, sobre o valor obtido como proveito 

econômico, nos termos do item anterior e do art. 523, §1º, CPC/2015, 

observando-se as determinações contidas nos itens “2 a 4” de fls. 

374.17.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269568 Nr: 719-60.2018.811.0004

 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: Ilda Candida de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Mesquita de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja prestada caução no valor equivalente a 

três meses de aluguel, conforme determina o art. 59 da Lei nº 8.245/91, 

sob pena de indeferimento da liminar.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241257 Nr: 127-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COL, VLDS, FODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:OAB/MT 16.635

 Uma vez restando inviabilizada a tentativa de acordo por causa da 

ausência de intimação do autor e considerando também que as suas 

testemunhas, fl. 07, não foram intimadas, REDESIGNO audiência de 

instrução e julgamento PARA O DIA 19 DE ABRIL DE 2018, ÀS 13h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo ser intimadas as testemunhas 

da parte autora, restando precluso o arrolamento pela parte requerida.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264521 Nr: 15842-35.2017.811.0004

 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: ECdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214411 Nr: 12126-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HASS, WAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 Vistos.

1.INTIMEM-SE os requeridos (Município e Estado) para darem cumprimento 

à sentença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção das medidas 

necessárias ao cumprimento da tutela específica (art.536, §1º, CPC/2015).

2.Decorrido o prazo, DÊ-SE vistas ao Ministério Público e, após, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154058 Nr: 5578-66.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdSN, APONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 112/113.

 2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59391 Nr: 2611-24.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso José Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10280 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.917,22 (dois mil novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 1.485,15 (hum mil quatrocentos e oitenta e 

cinco reais e quinze centavos), referente à custas, e R$ 1.331,62 (hum mil 

trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87707 Nr: 1646-41.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Garcia de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacob do Nascimento, Maria Helena de Souza 

Nascimento, Cezário de Lima Lula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA Cesário de Lima Lula, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 662,56 (seiscentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 284,35 

(duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à 

custas, e R$ 277,76 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101795 Nr: 6798-36.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINA FERREIRA NETO, Cpf: 

37527959134, Rg: 1.932.821-2ªvia, data de nascimento: 16/07/1954, 

brasileiro(a), natural de Montes Claros de Goias-GO, casado(a), do lar, 

Telefone 66 9203-8110. 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$ 561,32 (Quinhentos e sessenta e um reais e 

trinta e dois centavos), no prazo de 10 (Dez) dias. Sendo de R$ 328,63 

(Trezentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) relativo às 

custas; e o valor de R$ 132,24 (Cento e trinta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), referente à taxa judiciária, cuja guia única deverá ser emitidas 

pelo seguinte site: www.tjmt.jus.br. Além disso, é também devido o valor 

de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) das custas do 

contador e distribuidor não oficializado, com depósito na conta corrente n° 

52.600-2, agência 7140-4, do Banco do Brasil, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 15 de fevereiro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185813 Nr: 6937-46.2014.811.0004

 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: Marina Castro Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Valdirene Dias Machado, Michael Dias Machado 

Penteado, Caroline Ramos Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - 

OAB:16287/O - MT

 23.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta:i)REJEITO as 

preliminares de inépcia da petição inicial e a impugnação ao valor da 

causa.ii)DETERMINO à autora que instrua o feito com cópia das 

declarações de imposto de renda relativas aos três últimos exercícios, 

bem como cópia de extratos bancários de suas contas referentes aos 

últimos 12 meses, para comprovação da necessidade do benefício da 

gratuidade da justiça, sob pena de revogação, ou proceda de imediato 

com o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 10 

(dez) dias.24.Juntada a documentação pela autora, INTIMEM-SE os 

requeridos para manifestarem-se, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias.25.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270113 Nr: 1114-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenaina Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 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 petição e documento de folhas 39/42, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204568 Nr: 6354-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 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. 75, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258706 Nr: 11955-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Dias da Silva, Luciano Dias da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417

 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, requerendo o que de direito no, no prazo de 05 ( cinco) 

dias, ante a devolução da citação de folhas 28.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178992 Nr: 1025-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva, Valquíria de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 1025-68.2014.811.0004, 

Protocolo 178992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161861 Nr: 2848-48.2012.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevani Ferreira Calado - Me, Edevani Ferreira 

Calado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2848-48.2012.811.0004, Protocolo 161861, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224959 Nr: 5879-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Prado Alves, Mariza Prado Alves

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5879-37.2016.811.0004, Protocolo 224959, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232579 Nr: 10886-10.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Alves Piedade, José Alves Piedade

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10886-10.2016.811.0004, Protocolo 232579, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230934 Nr: 9721-25.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Balbino de Aquino - ME, EUDES BALBINO DE 

AQUINO

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9721-25.2016.811.0004, Protocolo 230934, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226531 Nr: 6782-72.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dedetizadora, Conservadora & Desentupidora 

Araguaia Ltda - 07.468.474/0001-01

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6782-72.2016.811.0004, Protocolo 226531, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184281 Nr: 5711-06.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Sandoval Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5711-06.2014.811.0004, Protocolo 184281, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211864 Nr: 10590-22.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos Moreira - ME, Rodrigo dos 

Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10590-22.2015.811.0004, Protocolo 211864, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241395 Nr: 228-87.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilham C. R. Oliveira Costa, Lilham Carolinne 

Rodrigues Oliveira Costa

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

228-87.2017.811.0004, Protocolo 241395, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166487 Nr: 8971-62.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:nº 3.946, Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8971-62.2012.811.0004, Protocolo 166487, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235941 Nr: 13376-05.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 
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OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

13376-05.2016.811.0004, Protocolo 235941, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 6403-15.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. S. Cabral Me, Carlos Sebastião Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6403-15.2008.811.0004, Protocolo 83162, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31574 Nr: 57-24.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin - Comércio de Móveis & 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR C. JUNIOR - 

OAB:4.111

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

57-24.2003.811.0004, Protocolo 31574, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205004 Nr: 6596-83.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME, Maria José 

Alves da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6596-83.2015.811.0004, Protocolo 205004, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189562 Nr: 9943-61.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Sandoval Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9943-61.2014.811.0004, Protocolo 189562, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164706 Nr: 6536-18.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF Distribuidora de Bebidas Ltda - ME, 

Francisco Carlos Costa da Luz, Heliton Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6536-18.2012.811.0004, Protocolo 164706, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171596 Nr: 4344-78.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4344-78.2013.811.0004, Protocolo 171596, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153374 Nr: 4637-19.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso, Fazenda 

Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José de Souza, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, Anísio 

Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4637-19.2011.811.0004, Protocolo 153374, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97941 Nr: 2949-56.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. de F. Mariano, Dayane de Fátima Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2949-56.2010.811.0004, Protocolo 97941, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245520 Nr: 3220-21.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, Vanusa Peixoto dos Santos Oliveira, Edimilson 

Jose de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 
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GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3220-21.2017.811.0004, Protocolo 245520, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240106 Nr: 16332-91.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, João Batista 

Carvalho Neto, Carlos Alceu de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

16332-91.2016.811.0004, Protocolo 240106, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197331 Nr: 2090-64.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRUS CELULARES E INFORMÁTICA LTDA, 

Laeco Alves Melo, Cezar Junqueira Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2090-64.2015.811.0004, Protocolo 197331, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13992 Nr: 84-46.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xodó Confecções Ltda, Jucilene Belmiro 

Garces, Valdeir Rosa Garces

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11395/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

84-46.1999.811.0004, Protocolo 13992, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102550 Nr: 7554-45.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licori & Silva Ltda, Clemente dos Santos Silva, 

Lúcia Licori da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos dos Santos Silva 

Junior - OAB:21662/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7554-45.2010.811.0004, Protocolo 102550, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219574 Nr: 2551-02.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Diesel - Comércio, Indústria de Veículos 

& Equipamentos Ltda, Edgar Atallah, Willian Atallah, Willian Robson Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2551-02.2016.811.0004, Protocolo 219574, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168105 Nr: 11082-19.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Goularte de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11082-19.2012.811.0004, Protocolo 168105, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41495 Nr: 709-07.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS DIESEL TRANSPORTADORA DE ÓLEO 

DIESEL, MARILDO CHAVEIRO DE ARAÚJO, GERALDO DIAS COSTA, 

WILMAR BRAULINO DA CRUZ, JOSÉ PEIXOTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

709-07.2004.811.0004, Protocolo 41495, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 2960-85.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2960-85.2010.811.0004, Protocolo 97952, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225707 Nr: 6308-04.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves da Silva & Dias Ltda - ME, Edileusa Alves 

da Silva, Whashington Alves da Silva, Wendell Bezerra Dias

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6308-04.2016.811.0004, Protocolo 225707, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16313 Nr: 359-92.1999.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

359-92.1999.811.0004, Protocolo 16313, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102883 Nr: 7887-94.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Vicente Lopes Me, Warlen Vicente 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7887-94.2010.811.0004, Protocolo 102883, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201155 Nr: 4469-75.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Barra Ltda, Otacilio José Oliveira 

Fonseca, Emanuel Oliveira Fonseca, Maria Aparecida Batista, Raimundo 

Santos Cardoso

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4469-75.2015.811.0004, Protocolo 201155, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233581 Nr: 11684-68.2016.811.0004

 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: Barra Motos e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11684-68.2016.811.0004, Protocolo 233581, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164830 Nr: 6706-87.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto da Construção Ltda Me, Flavil Sousa 

Lira, Sérgio Antônio Zanchett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6706-87.2012.811.0004, Protocolo 164830, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165971 Nr: 8249-28.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8249-28.2012.811.0004, Protocolo 165971, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82820 Nr: 6075-85.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Popular Ltda, Pedro 

Silva Lima, Marta Araújo de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6075-85.2008.811.0004, Protocolo 82820, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77570 Nr: 1060-38.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, Anísio Bueno Júnior, Baltazar José de Souza, Márcia Aparecida 

Mendanha Bueno, Anisio José Bueno, João Eustáquio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Marcelo Falcão Ferreira

Marcelo Falcão Ferreira - OAB:OAB/MT11242

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1060-38.2008.811.0004, Protocolo 77570, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14694 Nr: 124-28.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

124-28.1999.811.0004, Protocolo 14694, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42693 Nr: 1513-72.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astep - Comercio e Serviços em Tratores e 

Equipamentos Ltda - 03.082.333/0001-03

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:, Gerson Valério Pouso - OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1513-72.2004.811.0004, Protocolo 42693, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70963 Nr: 4196-77.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA MÃE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, 

Raimundo Soares de Souza, Yara Lucia Vasconcellos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4196-77.2007.811.0004, Protocolo 70963, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69654 Nr: 3104-64.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Arcanjo de Oliveira & Cia Ltda, Cristiano 

Oliveira, Claudio Oliveira, Cesar Oliveira, Elizeu Arcanjo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3104-64.2007.811.0004, Protocolo 69654, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192147 Nr: 11795-23.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José 

de Souza, Anisio José Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11795-23.2014.811.0004, Protocolo 192147, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104263 Nr: 9265-85.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Márcia Aparecida Mendanha 

Bueno, Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, 

Anísio Bueno Júnior, Baltazar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9265-85.2010.811.0004, Protocolo 104263, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250030 Nr: 6196-98.2017.811.0004

 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: Paulo Roberto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

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

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6196-98.2017.811.0004, Protocolo 250030, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169296 Nr: 1326-49.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1326-49.2013.811.0004, Protocolo 169296, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 7741-53.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA ROSA & ALMEIDA SOUZA LTDA - 

04.756.287/0001-35, Marilucia de Almeida Souza, Simone Nogueira Rosa - 

AGROVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7741-53.2010.811.0004, Protocolo 102737, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245559 Nr: 3256-63.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO COSTA ALBRECHT, Eurico Costa 

Albrecht

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Josefina Vieira Costa - 

OAB:22341/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3256-63.2017.811.0004, Protocolo 245559, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 245509 Nr: 3209-89.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Lamble - ME, Ruth Macedo Lamblem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3209-89.2017.811.0004, Protocolo 245509, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194677 Nr: 315-14.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Dirson Pereira Maia, 

Benigno Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Vatutin Pereira Maia, Carlos 

Pereira Maia, Ismael Pereira Maia, Dirce Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, VATUTIN 

PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

315-14.2015.811.0004, Protocolo 194677, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245195 Nr: 2930-06.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joãozito Arcena Silva, Joãozito Arcena da 

Silva

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2930-06.2017.811.0004, Protocolo 245195, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245206 Nr: 2940-50.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. H. M. Duarte - ME, Pablo Henrique Mendonça 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2940-50.2017.811.0004, Protocolo 245206, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169966 Nr: 2212-48.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Lar Novo Araguaia Materiais Para 

Construção Ltda, Anália Rabelo Montes Elias, Manoel Rabelo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2212-48.2013.811.0004, Protocolo 169966, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95585 Nr: 493-36.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venti Shop Ltda, Cristina Maria de Oliveira 

Pinto, José Carlos de Oliveira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

493-36.2010.811.0004, Protocolo 95585, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5046 Nr: 1311-42.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vidramat Vidraçaria Mato Grosso Ltda, Gabriel 

Domingos da Silva, Rodolfo Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVAL DE ARAÚJO - OAB:2310, 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1311-42.1997.811.0004, Protocolo 5046, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212359 Nr: 10880-37.2015.811.0004

 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: Creudson Pereira de Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Assembléia 

Legislativa - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10880-37.2015.811.0004, Protocolo 212359, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 9053-35.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Popular Ltda, Pedro 

Silva Lima, Marta Araújo de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9053-35.2008.811.0004, Protocolo 85869, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47313 Nr: 3140-77.2005.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. C. Distribuidora de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3140-77.2005.811.0004, Protocolo 47313, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 11654-09.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cardoso Maia e Cia Ltda, Júlio Cardoso 

Maia, Wilson da Silva Silveira, Tomé Garcia de Queiroz

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaiz Alves Cavalcante de 

Albuquerque - OAB:13900B/PA, Thaiz Alves Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:OAB/MT 20.107B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11654-09.2011.811.0004, Protocolo 158901, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85433 Nr: 8570-05.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vema Vendas e Marketing Ltda, Valdeci 

Aparecido Cardoso Júnior, Antonio Marcos Cardoso, José Luiz Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Inês de Almeida 

Marques - OAB:7163

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8570-05.2008.811.0004, Protocolo 85433, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166520 Nr: 9008-89.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS VICENTIN 

PETRAFEZA - OAB:86850

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9008-89.2012.811.0004, Protocolo 166520, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240089 Nr: 16315-55.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biervale - Bebidas Vale do Araguaia Ltda, 

Paulo Henrique Costa, José Roberto Costa, Ricardo Marques Guimarães

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

16315-55.2016.811.0004, Protocolo 240089, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95686 Nr: 595-58.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Mota Vasconcelos Auto Elétrica, Marilia 

Carolina Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

595-58.2010.811.0004, Protocolo 95686, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240077 Nr: 16305-11.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrientes Minerais Ltda, Ênio José Basso, 

Vera Lúcia Rodrigues Basso, Romualdo Gurak

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

16305-11.2016.811.0004, Protocolo 240077, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95056 Nr: 8871-15.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAR AUTOMÓVEIS LTDA, Maria Helena da 

Silva, Renata Vilela Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8871-15.2009.811.0004, Protocolo 95056, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166943 Nr: 9555-32.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coco Mais Frutas e Verduras Ltda, Sonia Maria 

de Lima Goes, Cristina Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9555-32.2012.811.0004, Protocolo 166943, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236722 Nr: 13962-42.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberta Barros de Almeida Marengão

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

OAB:MT 2.606
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17996/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

13962-42.2016.811.0004, Protocolo 236722, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241329 Nr: 177-76.2017.811.0004

 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: Continental Agro Grãos e Fertilizantes Ltda, Tales 

Xavier de Bastos, Agropecuaria Maggi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

177-76.2017.811.0004, Protocolo 241329, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246493 Nr: 3853-32.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piscinas Araguaia Ltda Me, Valdemir Pinto 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3853-32.2017.811.0004, Protocolo 246493, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240074 Nr: 16302-56.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shopping 2000 Utilidades Domésticas Ltda, 

Tamara Ata Mohame Leimun, Ata Mohamad Hasan Laymoun, Mohammad 

Ata Mohammad Leimoun

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

16302-56.2016.811.0004, Protocolo 240074, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94850 Nr: 8617-42.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q-Frango Distribuidora de Alimentos Ltda - ME, 

José Carlos Simões, Frederico Tupinamba Simões, Silvio Simões de Abreu 

Netto, Lucas Tupinamba Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:02, Procurador da Fazenda Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8617-42.2009.811.0004, Protocolo 94850, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221449 Nr: 3718-54.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empório da Carne Ltda, Wellington Lopes 

Franco, Nelia Queiroz Pereira

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3718-54.2016.811.0004, Protocolo 221449, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242599 Nr: 1138-17.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. E. Mercearia Ltda, Erlan Vilela Barbosa, 

Edson Carlos Vilela Barbosa, Edilvane Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1138-17.2017.811.0004, Protocolo 242599, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95614 Nr: 522-86.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Jissô Ltda, Orfileno Borges Lira, João 

da Conceição Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

522-86.2010.811.0004, Protocolo 95614, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196858 Nr: 1726-92.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Gouveia de Moraes, Luziano Gouveia de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1726-92.2015.811.0004, Protocolo 196858, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230619 Nr: 9495-20.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues Cardoso - ME, Sérgio 

Rodrigues Cardoso

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

OAB:MT 2.606
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9495-20.2016.811.0004, Protocolo 230619, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164762 Nr: 6607-20.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albiratan V. Ribeiro - ME, Albiratan Vieira 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6607-20.2012.811.0004, Protocolo 164762, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237993 Nr: 14797-30.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Fajardo Ltda, Luzimar Cardoso da 

Silva, Manoel Adonias Lins

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14797-30.2016.811.0004, Protocolo 237993, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 14802-52.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fuscar Auto Peças Ltda - Me, Joana Maria 

Ferrereira de Souza, José Eurípedes Furtado de Souza

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Larissa Alves Canedo - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14802-52.2016.811.0004, Protocolo 237998, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25014 Nr: 306-43.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

306-43.2001.811.0004, Protocolo 25014, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219775 Nr: 2681-89.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danizam Monte Ribeiro, Danizam Monteiro 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2681-89.2016.811.0004, Protocolo 219775, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2767 Nr: 2038-98.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG-SdBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2038-98.1997.811.0004, Protocolo 2767, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234447 Nr: 12343-77.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA BORGES - ME, Maria Ferreira 

Borges

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12343-77.2016.811.0004, Protocolo 234447, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166990 Nr: 9603-88.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. LOPES LEANDRO - FI (MERCADO SUPER 

BOMPREÇO), Lucinalva Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9603-88.2012.811.0004, Protocolo 166990, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232572 Nr: 10879-18.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone F. de Carvalho Freitas & Cia Ltda, 

Wendell de Carvalho Freitas, Ivone Ferreira de Carvalho Freitas

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10879-18.2016.811.0004, Protocolo 232572, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244414 Nr: 2335-07.2017.811.0004

 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: Maria Madalena Miranda Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2335-07.2017.811.0004, Protocolo 244414, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242605 Nr: 1143-39.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima e Nogueira Ltda, Valdivino Sousa Lima, 

Biratam Pereira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1143-39.2017.811.0004, Protocolo 242605, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231669 Nr: 10226-16.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. R. Dias Auto Peças, Agnaldo Jose 

Rodrigues Dias

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10226-16.2016.811.0004, Protocolo 231669, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158357 Nr: 10969-02.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helen Meire de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELEN MEIRE DE MENEZES, Cpf: 

90406486115, Rg: 1.144.335-9, Filiação: Edson Gervasio de Meneses e 

Jane das Graças Fullin, data de nascimento: 08/06/1980, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), estudante. 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$ 571,98 (Quinhentos e setenta e um reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de de cinco dias efetuar o pagamento 

das custas processuais, sendo R$ 339,83 referente custas judiciais; R$ 

131,70 referente a taxa judiciária, que deverá ser emitido um boleto 

bancário constando os dois valores, no site do tjmt.jus.br e mais R$ 100,45 

referente a custas do senhor distribuidor a ser depositado na conta 

corrente 52600-2, Ag. 7140-4 Banco do Brasil S/A, CNPJ 

14.952.873/0001-09, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de PROTESTO.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Judá D. Figueira, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de março de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 257305 Nr: 11067-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistema INFOJUD, 

visando a obtenção do endereço atualizado do(s) executado(s).

Como se sabe, visando a efetivação de penhora ou busca de bens dos 

devedores em processos de execução previstos no artigo 835 do CPC, 

foram criados sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva localização de 

bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que 

estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de 

preferência dos bens penhoráveis, através dos da utilização de sistemas 

tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD.

 Isto posto, DEFIRO o pedido na forma manejada determinando a consulta 

junto ao sistema INFOJUD para a obtenção do endereço do(s) 

executado(s).

 Ainda, havendo sido tomadas as providências, deve o Exequente se 

manifestar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de não o 

fazendo incorrer em arquivamento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161767 Nr: 2717-73.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Gomes de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e com tais considerações com fundamento no artigo 

659 do CPC, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos à partilha de fls. 73, relativa ao bem deixado pelo falecido 

MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, atribuindo ao nela contemplado o 

respectivo quinhão, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública. 8.Após o trânsito em julgado e 

pagas as custas finais, expeça-se carta de adjudicação em favor do 

inventariante VALDOMIRO GOMES DE BRITO, herdeiro único, nos termos 

do artigo § 1º, artigo 659, do CPC.9.Após arquive-se os autos com as 

cautelas de estilo.10.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 92814 Nr: 6627-16.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 . Consoante o art. 833 , X , do CPC/15, são impenhoráveis os valores de 

até 40 salários mínimos depositados em poupança ou conta corrente. 

Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes desta Corte e do Superior 

Tribunal de Justiça - STJ. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075703926, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni... 

Conti, Julgado em 22/02/2018).DISPOSITIVO:7.Pelos argumentos acima 

expostos, fulcro no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de folhas 81/83, termos em que DESCONSTITUO a 

penhora online de folhas 79 e verso, devendo ser IMEDIATAMENTE 

levantado o valor depositado às folhas 88, em favor do réu, por meio da 

expedição de ALVARÁ ELETRÔNICO, na conta de folhas 

86/87.8.Intimem-se. 9.Ás providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217594 Nr: 1388-84.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, LSF, Diane Sciascia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivomar Vicente Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Visto.

 1. Sobre o pedido de folhas documentos acostados às folhas 42/58, 

manifeste-se a executado, no prazo de 15 dias.

 2. Em sequencia, abra-se vista ao Ministério Público, para providências 

cabíveis.

 3. Após, conclusos.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 20130 Nr: 246-07.2000.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de folhas 292, e artigo 883 e seguintes do 

CPC, designo leilão judicial do bem penhorado nos referidos autos de 

folhas 269, sendo a data de 14/06/2018 às 15:00 horas, para o 1º Leilão, 

no átrio do Forum, pelo maior lanço acima da avaliação, e não havendo 

licitantes, desde já fica designado a data de 27/06/2018, às 15:00 horas, 

para o 2º leilão no mesmo local, pelo maior lanço, desde que não 

considerado preço vil, nos termos do artigo 891 do CPC. Cujo edital será 

publicado nas redes mundiais de computadores e afixado no átrio do 

fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244635 Nr: 2496-17.2017.811.0004

 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: VALDECIRA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

 1. DEFIRO parcialmente a substituição processual da parte autora 

colacionada às fls. 89 para constar no polo ativo o Sr. LAURO GOIS 

RODRIGUES FERREIRA, LEIDI CREIA RODRIGUES FERREIRA, GILSON 

KLEITON RODRIGUES FERREIRA e SILVIA MARIA DE OLIVEIRA, uma vez 

que demonstrada a condição de filhos da autora pelos documentos 

anexos.

 2. Ademais, INDEFIRO, por hora, o pedido de habilitação processual da 

suposta herdeira de fls. 94, uma vez que não constam nos autos qualquer 

relação mínima desta com a autora da demanda.

3. Proceda-se à retificação da capa dos autos com as anotações 

necessárias. Após, voltem-me conclusos.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270912 Nr: 1596-97.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Ferreira Carmo, Hildeson Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. No caso concreto, em que pesem as alegações do embargante, não 

foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, 

uma vez que não apresentam probabilidade do direito, perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, de sorte que não está preenchido, 

portanto, um dos pressupostos específicos para a suspensão da 

execução. 9. Logo, inviável o deferimento do pedido suspensivo. 10. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de suspensão da execução. 11. CITE-SE a parte Embargada para, 

querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, 

CPC/2015). 12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238086 Nr: 14855-33.2016.811.0004

 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: Lindomar Farias Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Sobre a argumentação de impossibilidade do suplicante em arcar com 

as despesas processuais de forma imediata, DEFIRO o pleito, conforme 

disposição do artigo 98, § 6º, do CPC.12. Consigno que o requerente 

deverá pagar as o valor das custas e taxas iniciais do processo em 06 

(seis) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de cada mês, sendo que 

o primeiro pagamento deverá ser realizado até o dia 20/03/2018. 

13.REMETAM-SE os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas, emitir as respectivas guias de pagamento, 

bem como para retificar a capa dos autos de acordo com o ordenado no 

item 09 desta decisão.14.Em seguida, INTIME-SE, imediatamente, o 

requerente para quitar a primeira parcela. Caso o autor deixe de quitar a 

parcela referente as despesas processuais, o feito será extinto, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.15. Verificado o 

adimplemento da primeira parcela atinente as custas processuais, 

DETERMINO a CITAÇÃO das requeridas, nos endereços declinados na 

inicial e em fls. 134, e a INTIMAÇÃO para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23.05.2018, às 16h00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.16.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, do art. 334, do CPC. 17.Não 

havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 18.Cite-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 56 de 688



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204911 Nr: 6540-50.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Febell Construtora e Incorporadora Ltda, Daniel 

Oliveira do Carmo, Meiry Pereira Carvalho do Carmo

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Por ausência de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 40236 Nr: 1658-31.2004.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideny Aparecida de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luziano Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana do Vale Mascarenhas 

da Silva - OAB:GO 19.638, THANYA ALVES MARTINS - OAB:OAB/GO 

21.485, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.138 e, por conseguinte, determino a SUSPENÇÃO 

do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada, determino que 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, CPC).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242118 Nr: 786-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fls.59/60, ante a ausência dos requisitos 

autorizadores de citação por hora certa, consoante dispõe o art.252 e 

art.253, ambos do CPC.

2. Ainda, considerando o teor da certidão de fls.55, DETERMINO a 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida no endereço apontado pelo Sr. 

Meirinho, para comparecer em audiência de CONCILIAÇÃO que DESIGNO 

para o dia 23/05/2018, às 17:30 HORAS (horário oficial de Mato Grosso), 

nos termos do art.334, do CPC.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235594 Nr: 13136-16.2016.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins, Helder 

Furtado Martins, Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a diligência de citação dos requeridos, Sr. Humberto 

e Sr. Helder, restou infrutífera, conforme informação contida na certidão 

de fls.136, DEFIRO o pedido de citação e intimação de ambos requeridos, 

via correios (AR/MP) nos endereços informados em fls.138 e verso.

 2. Desta feita, REDESIGNO a audiência de CONCILIAÇÃO que para o dia 

06/06/2018, às 13:00 HORAS (horário oficial de Mato Grosso), nos termos 

do art.334, do CPC.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178501 Nr: 436-76.2014.811.0004

 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: José Camerino de Azevêdo, Frederico de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico de Oliveira Lima, José Camerino de 

Azevêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897, 

Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A, Victor Alípio 

Azevedo Borges - OAB:13.975 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A, Victor Alípio Azevedo Borges - OAB:13.975 MT

 Passo a analisar as preliminares arguidas: [...] 14. Desta forma, INVERTO 

o ônus da prova em favor do requerente. 15. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, vislumbro que está também 

não deve ser acolhida, visto que o demandado está ligado intimamente 

com o fato que gerou a presente lide. Ademais, com o reconhecimento da 

relação consumerista entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva, uma vez que o suplicado encontra-se na posição de prestador 

de serviços, e o requerente como consumidor que busca atendimento na 

clínica a qual o requerido labora, portanto, o réu é legitimo para figurar no 

polo passivo da ação. 16. Isto posto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela parte ré. 17. No que tange ao pedido de impugnação 

à justiça gratuita, constato que a nobre patrona do requerido, não 

observou que o pleito já fora indeferido às fls. 93/94, sendo apenas 

oportunizado o recolhimento das custas ao final do processo. Portanto, 

desconsidero o peido de impugnação à justiça gratuita. 18. Desta feita, 

não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO O FEITO 

SANEADO. 19. Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias especificarem as provas que pretendem produzir. 20. Após, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163610 Nr: 5217-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamara Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer os 
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atos necessários ao prosseguimento da execução, sob pena de extinção 

e arquivamento.

2. Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208282 Nr: 8484-87.2015.811.0004

 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: FAdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:OAB/MT 

5.397-B

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade, ajuizada por 

FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS GOMES em face de PERIVAL DE 

MATOS CAMPOS.

2. Afirma a parte autora que sua genitora teve um relacionamento com o 

requerido e que, supostamente, nasceu desta relação. Informa que não 

houve registro do pai em seus documentos pessoais e que há interesse 

de realizar o exame de DNA. Requer a realização de exame de DNA. 

Aporta ao feito os documentos de fls. 09/11.

 3. Em fl. 28 foi proferida decisão designando data para audiência de 

conciliação, oportunidade em que as parte acordaram em realizar exame 

de DNA extrajudicial, conforme se vê em fls.52.

4. O resultado do exame de DNA foi encartado aos autos às fls. 55/56, 

tendo sido constatada ausência de vínculo genético paterno entre a autora 

e o requerido.

5. O Ministério Público deixou de manifestar sobre os fatos, por ausência 

de interesse, fls. 62/63.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada perícia genética a 

partir da coleta de material dos litigantes, tendo sido observada a ausência 

de vínculo genético entre as partes.

 8. Desse modo, não se observando qualquer vício no exame realizado, 

bem como considerando a ausência de probabilidade de paternidade, o 

julgamento de improcedência do pedido é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO

9. Diante de todo o exposto, incontroversa a paternidade atestada pelo 

exame de DNA de fls. 55/56, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

10. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, ficam 

as verbas sob a condição suspensiva de exigibilidade durante 05 anos 

(artigo 98, §3º, do CPC), já que a autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219904 Nr: 2778-89.2016.811.0004

 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: Creuza de Souza Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM movida por CREUZA DE SOUZA MOTA em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambas já qualificadas nos 

autos.

2. Diante do silencio dos réus noticiado por meio da certidão de folhas 71, 

DECRETO-LHE a sua REVELIA.

 3. Não havendo irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Especifiquem-se as partes, as provas que desejam produzir.

 5. Após, conclusos.

 6. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271305 Nr: 1826-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 12hrs00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164657 Nr: 6451-32.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

1. Diante do falecimento da exequente, Srª. Maria Nasser, informado 

mediante certidão de óbito de fls.258, com fulcro no art.110, do CPC, 

DEFIRO a substituição processual no pólo passivo, por seu espólio, 

conforme pedido de fls.288/296.

2. Remeta-se o feito ao cartório distribuidor para que proceda-se com as 

anotações necessárias no Sistema Apólo e RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos.

3. Ainda, considerando que a representante do espólio manifesta 

concordância com os cálculos apresentados pelo executado em 

fls.249/282, HOMOLOGO-OS, para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequencia, DETERMINO o cumprimento das deliberações 

contidas na decisão de fls.155, acerca da expedição de Precatório 

Requisitório, de acordo com o pedido de fls.288/296.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163975 Nr: 5685-76.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercearia Lima Ltda, Weider Rafael Cardoso 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DE SOUSA ARAÚJO 

- OAB:21.229/MT

 1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVIO EXTRAJUDICIAL tendo 

como requerente e requerido as partes supramencionadas.

 2. As folhas 71 e verso, o autor comunicou acerca da quitação do débito, 

requerendo, ao final, a extinção do feito.
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 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Isto posto, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, declaro quitada 

a obrigação da parte requerida e via de conseqüência, julgo extinta a 

presente execução, com resolução do mérito.

6. Custas pelo Executado, ante o principio da causalidade.

7. Proceda-se a baixa do gravame do bem descrito às folhas 69/70.

8. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

9. 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.: 199608 Nr: 3468-55.2015.811.0004

 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: Elba pinheiro Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovani Pinheiro Meirelles

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto.

1. DEFIRO na integra a cota ministerial de folhas 66/67.

 2. Intime-se.

 3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153342 Nr: 4596-52.2011.811.0004

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Garcia de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Glória da Silva Martins - 

OAB:10100/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Pereira de Lima - 

OAB:26.694/GO

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de dilação de prazo colacionado às fls.189 e, por 

conseguinte, DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

2. Após, INTIME-SE a parte autora para manifestação nos autos, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97645 Nr: 2634-28.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCBdS, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Milton Antônio Martini Fernandes- 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida entre as partes 

supramencionadas.

2. Citado, o réu quedou-se silente. Assim, foi decretada a sua prisão civil 

do executado e expedida carta precatória visando o cumprimento do 

mandado.

 3. A Exequente, às folhas 62 informou que o executado adimpliu 

integralmente o débito, requerendo ao final, pugnando ao final a revogação 

da prisão civil e a extinção do feito.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Verifica-se que o réu quitou integralmente o valor do devido, conforme 

notícia exarada pelo exequente às folhas 63.

6. Deste modo a extinção do feito pelo pagamento é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO

7. Frente ao exposto, declaro quitada a obrigação devida pelo executado e 

via de conseqüência julgo extinta a ação executiva, forte no artigo 924, II 

do Código de Processo civil.

8. Outrossim, REVOGO a prisão civil decretada em desfavor de GILVANE 

BEZERRA DOS SANTOS.

 9. Cumpra-se com URGÊNCIA, servindo esta de ALVARÁ DE SOLTURA 

“se por al não estiver preso, que deverá ser remetido ao juízo deprecado.

10. Sem custas. Após, PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251937 Nr: 7629-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gricyella Alves Mendes 

Cogo - OAB:22506, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 25/28 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201139 Nr: 4456-76.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Borges Rezende - ME, Ivan Borges Rezende

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Vistos.

1.Não há falar em prescrição ou decadência. O fato gerador mais pretérito 

é de janeiro de 2007, de modo que o exequente tinha até 01/01/2013 para 

constituir o crédito tributário (art.173, I, CTN), mas o fez em 2012 (fl.05). 

Antes do término do prazo decadencial, portanto. Já o despacho que 

ordenou a citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 

20/05/2015, menos de 05 (cinco) anos da constituição do crédito, de modo 

que também não decorreu lapso temporal superior ao necessário para 

perda da pretensão executiva (art.174, I, CTN).

2.Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls.12/23.

3.INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

4.Decorrido o prazo estipulado, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182540 Nr: 4547-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 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 
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extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85088 Nr: 8282-57.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda, Silvio Alves 

Chagas, David Alves Chagas, Levi Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 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.: 257305 Nr: 11067-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

sobre o documento de folhas 41, pelo prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186171 Nr: 7676-19.2014.811.0004

 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): WALTER RUBENS FIGUEIREDO ME, Walter 

Rubens Figueiredo

 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 

manifestar nos autos, requerendo o que direito, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71186 Nr: 4457-42.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Jairo Marques Ferreira, Sérgio 

Juster Zilling da Silva, Maria Elena Delgado da Silva

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 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.: 96954 Nr: 1927-60.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Polizelli Galvão - ME, Cleidimar Polizeli 

Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 271778 Nr: 2142-55.2018.811.0004

 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: Mayra Silva Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, 

Títulos, Documentos, Protesto, Tabelionato de 2ª de Notas e Registro de 

Imóveis, Valdivan Rego da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DISPOSITIVO.15.Preliminarmente, RECEBO a EMENDA À INICIAL de folhas 

62/63 para que surtam os jurídicos e legais efeitos. Remeta-se o feito ao 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR para RETIFICAÇÃO do POLO PASSIVO.16.E, 

diante dos fatos acima mencionados, com fundamento no art. 300 do 

CPC/2015, INDEFIRO o pedido e de tutela de urgência na forma manejada 

às folhas 15, item “b”. 17. De outra banda, DETERMINO a averbação 

acerca da existência da presente ação às margens das matrículas 

números 44.121 e 50.652. OFICIE-SE (via malote digital) ao CRI local a fim 

de que se proceda à anotação.18.CITEM-SE os requeridos, nos endereços 

declinados na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 20 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).19.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. 20.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, §1º da Lei 

1.060/50.21.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258282 Nr: 14301-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COSTA PEREIRA DE SOUZA - ARAXINGU 

TRANSPORTES E LOGISTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que a diligência de citação restou 

infrutífera, conforme se vê às fls. 34.

2. Em ato contínuo, percebo que a parte autora se manifestou nos autos 

por meio de três petições com idêntico conteúdo (fls. 35/38, 40/43 e 

46/49).

3. Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM e, por conseguinte, DETERMINO o 

desentranhamento das peças de fls. 40/49, mantendo-se os documentos 

acostados às fls. 50/51 por seu caráter inédito nos autos.

 4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259639 Nr: 12631-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MOREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 1.Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

movida por ALICE MOREIRA SANTANA em desfavor do BANCO BMG 

S/A.2.Afirma que celebrou contrato de empréstimo com desconto em folha 

de pagamento. Sustenta que no momento da pactuação foi informado que 

receberia um cartão de crédito e que seria necessário o desbloqueio para 

a sua utilização. Assevera que foram emitidas faturas com cobranças 

mesmo sem receber o cartão de crédito. Aduz que o requerido efetuou 

várias cobranças em seu holerite, não sendo possível averiguar as 

parcelas pagas e o saldo devedor. Informa que há cobrança de 

empréstimo que não foram pactuadas. Registra a irregularidade na 

cobrança de juros. Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento, bem como a inversão do ônus da 

prova.3.Pleiteia, ao final, a procedência da ação para excluir a 

capitalização mensal de juros, fixar a taxa de 2,42% de juros 

remuneratórios, decretar a suspensão definitiva dos descontos em sua 

folha de pagamento, a restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente e a indenização por danos morais. . Junta documentos de 

fls. 21/43.4.Em fls. 44/46, foi proferida decisão indeferindo o pedido de 

urgência, sendo concedido o pedido de inversão do ônus da prova. 5.O 

demandado apresentou defesa arguindo que o autor fez uso frequente do 

cartão. Sustenta que realizou o desconto da forma pactuada no contrato. 

Requer a improcedência da lide. Acosta ao feito os documentos de fls. 

64/185.6.O requerente impugnou a contestação ratificando os termos da 

inicial, fls. 188/196.7.É O RELATÓRIO. DECIDO.8.Por ausência de 

irregularidade, declaro o feito SANEADO. 9.Verifico que o feito não carece 

de instrução probatória, sendo matéria de direito, estando o processo 

pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do 

CPC/2015.10.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.11. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273137 Nr: 3036-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, INTIME-SE a parte autora para, querendo, emendar a inicial, 

no prazo de 15 dias, para regularizar a representação processual, 

juntando aos autos procuração conferida ao advogado, de acordo com o 

art. 320, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial, consoante 

disposto no art.321, parágrafo único, CPC/2015.

 2. Certifique Nobre Gestora acerca da tempestividade do presente 

embargo.

3. Determino o apensamento destes autos, ao processo de nº. 

16353-33.2017.811.004 – Cód. 265280 para ulterior deliberação.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204733 Nr: 6431-36.2015.811.0004

 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: Mário José de Angelis Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 VISTOS.

 1. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

2. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249897 Nr: 6113-82.2017.811.0004

 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: ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de exoneração de alimentos movida pelas partes acima 

mencionadas, todos qualificados nos autos.

2. Ao folhear os autos, percebo que a parte requerida foi devidamente 

citada, no entanto deixou transcorrer o prazo sem apresentação de 

contestação.

3. Após, requereu a parte autora o julgamento antecipado da lide, 

conforme fls. 32.

4. Assim, OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, para manifestar 

interesse na demanda.

5. Após, voltem-me conclusos para decisão.

6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241734 Nr: 487-82.2017.811.0004

 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: Katia Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 VISTOS.

 1. Por ausência de irregularidade, declaro o feito SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81631 Nr: 4939-53.2008.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeni Bento da Silva, Gilson Bento Carrijo, Gilseane 

Bento Carrijo Rodrigues, Renner Carrijo Silva, Alcilene Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Carrijo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO movido por CLAUDINEI BENTO DA 

SILVA E OUTROS em desfavor de GERALDO CARRIJO DA SILVA, já 
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qualificados nos autos.

PRELIMINARMENTE,

 2. DEFIRO o pedido de folhas 113 e CONVERTO a ação de inventário em 

ARROLAMENTO SUMÁRIO.

3. Anote-se.

 4. Afere-se que as partes são maiores e estão representadas nos autos.

 5. Verifico que foram juntadas as certidões negativas de débitos Federal, 

Estadual e Municipal, às folhas 40/54 e, às fls. 146/153 fora acostado no 

feito a guia de informação e apuração do ITCMD, tendo sido as partes 

isentas do pagamento do ferido imposto.

6. Ao final, pugnou-se pela homologação da partilha e expedição de formal 

em nome dos herdeiros.

7. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

8. O feito está regular, e, portanto, merece acolhimento do o pedido 

exarado às folhas 145.

9. Afere-se, ainda, que, foram apresentadas as certidões negativas de 

débitos Federal, Estadual e Municipal, às folhas 40/54 e, às fls. 146/153 

fora acostado no feito a guia de informação e apuração do ITCMD, tendo 

sido as partes isentas do pagamento do ferido imposto.

10. Nestes termos, preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se a 

homologação do presente arrolamento sumário.

DISPOSITIVO

11. Diante do exposto e com tais considerações com fundamento no artigo 

659 do CPC, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos à partilha de fls. 134/137, relativa aos bens deixados pelo 

falecido GERALDO CARRIJO DA SILVA, atribuindo aos nela contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros, e, sobretudo, da Fazenda Pública.

 12. Após o trânsito em julgado e pagas as custas finais, expeçam-se os 

FORMAIS DE PARTILHA para as averbações junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis local.

13. Após arquive-se os autos com as cautelas de estilo.

14. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165167 Nr: 7135-54.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Maria de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Joaquim de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO movida por ANITA 

MARIA DE JESUS PEREIRA em desfavor do ESPÓLIO DE JOÃO JOAQUIM 

DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

2. Afere-se que as partes são maiores e estão representadas nos autos.

 3. Verifico que foram juntadas as certidões negativas de débitos Federal, 

Estadual e Municipal, às folhas 55/58 e, às fls. 51/54 fora acostado no 

feito a guia de informação e apuração do ITCMD e comprovante de 

pagamento do tributo às fls. 50/51-A.

 4. Ao final, pugnou-se pela homologação da partilha e expedição de 

adjudicação em favor da herdeira Maria Dias de Sousa.

 5. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

6. O feito está regular, e, portanto, merece acolhimento do o pedido 

exarado às folhas 145.

7. Afere-se, ainda, que, foram apresentadas as certidões negativas de 

débitos Federal, Estadual e Municipal, às folhas 55/58 e, às fls. 51/54 fora 

acostado no feito a guia de informação e apuração do ITCMD e 

comprovante de pagamento do tributo às fls. 50/51-A.

8. Nestes termos, preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se a 

homologação do presente arrolamento sumário.

DISPOSITIVO

9. Diante do exposto e com tais considerações com fundamento no artigo 

659 do CPC, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos à partilha de fls. 79/80, relativa aos bens deixados pelo 

falecido JOÃO JOAQUIM DE SOUSA, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros, e, sobretudo, da Fazenda Pública.

 10. SEM CUSTAS.

 11. Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação em favor 

de MARIA DIAS DE SOUSA, nos termos do artigo § 1º, artigo 659, do CPC.

12. Após arquive-se os autos com as cautelas de estilo.

13. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226563 Nr: 6804-33.2016.811.0004

 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: Luciana Franco Lemes Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

 1. Por ausência de irregularidade, declaro o feito SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163568 Nr: 5159-12.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucidalva Elias Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Derm Laser, Eduardo Sauter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 14.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lymark Kamaroff - 

OAB:109192/RJ, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 6.Sendo assim, considerando o lapso temporal de aproximadamente 06 

(seis) anos desde a data do fato (março de 2012), bem como as 

informações da própria autora, que afirma ter realizado a reconstituição da 

área lesionada (fls.111/112), entendo pela inviabilidade da produção de 

prova pericial, uma vez que os danos estéticos alegados foram reparados 

por novo procedimento.7.Desta forma, determino a INTIMAÇÃO da 

requerente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para aportar ao feito 

documentos que comprovem os gastos dispensados com o tratamento de 

reconstituição, bem como fotografias da área reparada, como prova do 

juízo, nos termos do art. 370, do CPC, sob pena de preclusão.8.Com a 

juntada dos documentos, INTIME-SE a parte requerida para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. 9.Em seguida, concluso para decisão. 

10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96394 Nr: 1330-91.2010.811.0004

 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: Ari Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Lázaro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO10.Destarte, constatada a existência de inexatidões 

materiais relacionadas a quantidade e ao nome dos herdeiros na petição 

de folhas 130/135 homologa às 137, com fundamento no artigo 494, I e 

656 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de ADITAMENTO DA PARTILHA 

formulados às folhas 157/159, para RETIFICAR A SENTENÇA de folhas 

137, para que surtam os jurídicos e legais efeitos. 11.Por conseguinte, 

determino a exclusão de JANDIRA MARIA DA SILVA e JAIR COELHO DE 

JESUS, da partilha de folhas 130/135 e formais 144 e 151, ante a ausência 

de comprovação da qualidade de conjugue dos herdeiros necessários. 

12.Cientifique-se à Fazenda Publica Estadual.13.Transitada em julgado e 

pagas as custas e despesas processuais, expeçam-se a NOVOS 
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FORMAIS DE PARTILHAS, observando-se o contido às folhas 157/159. 

14.Após arquive-se os autos com as cautelas de estilo.15.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212002 Nr: 10678-60.2015.811.0004

 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: Leila Maria Tavres de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaiz Alves Cavalcante de 

Albuquerque - OAB:13900B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333

 VISTOS.

 1. Tendo em vista que o requerente é hipossuficiente em relação ao 

requerido, que possui maior probabilidade de demonstrar suas arguições, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova.

 2. Analisando os autos, constato que os documentos aportados pelo 

requerido (fls. 31/37) são ilegíveis, o que impossibilita a apreciação. 

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

ao feito os documentos legíveis, sob pena de preclusão.

 3. Após, INTIME-SE o demandante para manifestação.

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239566 Nr: 15939-69.2016.811.0004

 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 Lourenço Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22612/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 11.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da 

demanda.12.Tendo em vista que a demandante faleceu antes de realizar a 

transferência do montante, DEFIRO o pedido requerido e DETERMINO a 

devolução da quantia ao Estado de Mato Grosso. 13.INTIME-SE o Estado 

de Mato Grosso, por meio de seu representante legal, para, no prazo de 

05 dias, informar o número de sua conta, a fim de possibilitar a devolução 

da quantia e, em seguida, proceda com a transferência do montante. 

14.SEM condenação em custas e honorários advocatícios. 15.Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE 

os autos com as cautelas de praxe.16.Ciência ao Ministério 

Público.17.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.18.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 101990 Nr: 6993-21.2010.811.0004

 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: Espolio de Gercino Rodrigues Amaral, Jane Maria 

Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Ferreira Gonçalves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241862 Nr: 592-59.2017.811.0004

 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: Divina Moreira Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257897 Nr: 11381-20.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Martes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IAUSSE - 

OAB:6113-A, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:4676

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211572 Nr: 10419-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Cássia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Nunes Costa, Sebastião Gomes 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19065, João Paulo Vieira Deschk - OAB:11474-MT, KATIA GOBATTI 

CALÇA - OAB:13.745, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir 

Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 63 de 688



da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

 1. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda desejam 

produzir, no prazo de 10 dias.

2. Após, venham conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219826 Nr: 2715-64.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. dos Santos & Cia Ltda, Simone Cavalcante dos 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:OAB/SP 131.600

 VISTOS.

 1. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda desejam 

produzir, no prazo de 10 dias.

2. Após, venham conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220126 Nr: 2900-05.2016.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMMA AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Farias Santos Ltda, Wanderlei 

Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Maciel Ribeiro de 

Campos - OAB:PR/20329, FÁBIO ROBERTO COLOMBO - OAB:43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 VISTOS.

 1. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda desejam 

produzir, no prazo de 10 dias.

2. Após, venham conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253678 Nr: 8807-24.2017.811.0004

 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: MLdSS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 VISTOS.

 1. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda desejam 

produzir, no prazo de 10 dias.

2. Após, venham conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155942 Nr: 8076-38.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antônio de Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO 

- OAB:3.572

 9.Isto posto, entendo que o pedido não merece prosperar. DISPOSITIVO: 

10.Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada RIAMA TRATORES 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e, via de consequência, REJEITO o pedido 

de expedição de ofício à Receita Federal e consulta via Bacenjud e 

Renajud em nome dos sócios mencionados, por não vislumbrar a 

presença dos requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil. 

11.Ademais, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender cabível ao deslinde do cumprimento de 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.12.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257968 Nr: 11447-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

 1. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda desejam 

produzir, no prazo de 10 dias.

2. Após, venham conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182607 Nr: 4332-30.2014.811.0004

 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: Carlos Jesus Ferreira de Oliveira, Edilamar Fagundes 

Carrijo Ramos, Fernanda Rodrigues Machado, Julia da Silva Varjão, Fabio 

Moreira da Silva, Laura Chrystinna Araujo Queiroz, Luiz Carlos Dâmaso de 

Souza, Viviany Santana Azevedo, Valeria Tamara Neres Borges, Wilmara 

Batista Silva, Maria José Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208871 Nr: 8810-47.2015.811.0004

 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: Antonio Fernando de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.
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 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209159 Nr: 8996-70.2015.811.0004

 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: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222825 Nr: 4562-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 11.Assim, DEFIRO o pedido de fls. 112/113 e, por conseguinte, determino 

a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do numerário integral 

depositado na CONTA ÚNICA, vinculado a estes autos, como se vê 

através dos comprovantes depositados em fls.48 e 100, devendo os 

respectivos valores serem transferidos via TED em conta bancária a ser 

informada pelo requerido em fls.113.12.Desta feita, por ausência de 

irregularidade processual, declaro o feito SANEADO. 13.Verifico que o 

feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito, estando 

o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 

355, I, do CPC.14.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão. 15.Após, 

voltem-me conclusos para sentença.16.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215669 Nr: 255-07.2016.811.0004

 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: Liliane Cardoso Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santilia Duarte de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Hortalino Oliveira 

- OAB:MT 21.368, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 VISTOS.

 1. A autora afirma, em síntese, que adquiriu uma motocicleta junto ao 

Banco Honda e, por impossibilidade de quitar as parcelas, emprestou para 

o Sr. Diego, sendo após apreendida pelo DETRAN-MT. Aduz que, ao 

procurar o órgão, foi informada que o Sr. Marco Aurélio Brandão Teixeira 

já havia retirado o bem munido de uma procuração confeccionada pela 

Oficial do Cartório de Registro Civil do Município de Bom Jardim de 

Goiás-GO, ora requerida. Assevera que a procuração é falsa. Requer a 

procedência da ação para condenar a demandada pelos danos morais e 

materiais.

 2. Pela simples apreciação da inicial, verifico a imprescindibilidade de 

incluir o Sr. Marco Aurélio Brandão Teixeira no polo passivo da demanda, 

uma vez que consta como procurador da parte autora. Deste modo, 

deverá o terceiro adentrar como litisconsorte passivo necessário (artigo 

115, parágrafo único, do CPC).

 3. Diante o exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, aditar a petição inicial, integrando o Sr. Marco Aurélio Brandão 

Teixeira no polo passivo da demanda, qualificando a parte, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 4. No mesmo prazo, deverá acostar ao feito a decisão proferida na Ação 

Criminal n. 204514.

 5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225961 Nr: 6459-67.2016.811.0004

 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: Roberto dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni S/A- Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pena de Moura 

França - OAB:138190/SP

 VISTOS.

1. Por ausência de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236534 Nr: 13816-98.2016.811.0004

 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: Joniberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:Oab/MT 4.062

 VISTOS.

1. Por ausência de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 167164 Nr: 9891-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pedro Botan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luize Calvi Menegassi - 

OAB:13700/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Cuida-se de pedido manejado pela parte Exequente, suplicando pelo 

deferimento de penhora online sobre valores em conta bancária em nome 

da parte Executada.

 Frente ao exposto, no artigo 835, I do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

penhora em dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras em 

nome do(s) executado(s) até o limite do crédito informado pela parte 

Exequente a fim de garantir a presente execução.

 Proceda-se a ordem de bloqueio via sistema BACENJUD e, aguarde-se o 

feito em Gabinete pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas, para posterior 

consulta e impressão do extrato.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258034 Nr: 11494-71.2017.811.0004

 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: Thyago Henrryk Barros Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Leitão Júnior, Jurandir Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do impetrante, para que providencie o recolhimento 

das despesas relativas à distribuição da carta precatória na comarca de 

Ananindeua/PA, tudo nos termos do ofício/boleto, encaminhados pelo 

Juizo Deprecado, fls. 50/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268918 Nr: 243-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca das 

petições de fls. 35/36, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233328 Nr: 11499-30.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SAFIRA LTDA, Franciely Maia de 

Oliveira

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 69, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191684 Nr: 11499-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirela Dela Libera Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 109/113, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245229 Nr: 2961-26.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, Jadiel Vicente 

da Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente da 

Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:17.628

 Pelo exposto, julgo improcedentes os embargos dos devedores e, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo 

com resolução do mérito.Condeno os embargantes em honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor dado à execução.Custas serão 

suportadas pelos embargantes.Transitando em julgado, ao 

arquivo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269274 Nr: 506-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI V DOS SANTOS - ME, Claudineia 

Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 506-54.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269274

Vistos.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 
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acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Custas a serem quitadas pelo exequente.

Recolhidas as custas, expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269092 Nr: 376-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, Diane Sciascia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morgana Soares Lucas de Oliveira, Maurício 

Soares Lucas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 376-64.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269092

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida por 

MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS E DIANE SCIASCIA em face 

de MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA E MAURÍCIO SOARES 

LUCAS DE OLIVEIRA.

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 – DEFIRO o pedido dos requerentes no sentido de autorizar o 

parcelamento das custas iniciais em 03 (três) parcelas do valor devido, 

nos termos do que permite o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

III – CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado na inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – 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 14h00min (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.

 Publique-se. Registra-se. Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 08 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269315 Nr: 531-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Sebastião 

Modesto de Carvalho, MARISA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 531-67.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269315

Vistos.

CITEM-SE os requeridos, por meio de seus representantes, para que, em 

15 (quinze) dias, reconhecendo a existência da dívida descrita em título 

monitório, promova o pagamento correspondente, acrescido de honorários 

advocatícios na proporção de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, os requeridos poderão intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, os requeridos poderão opor embargos à ação monitória, 

em igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pelo requerente, conforme consta em fls. 100/101.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213870 Nr: 11798-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 PROCESSO CÓD. 213870

CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

Vistos.

Ante a notícia de que o recuperando não cumpriu todas as condições 

impostas para suspensão condicional do processo, conforme certidão de 

fls.89, defiro o requerimento ministerial retro e designo audiência de 

justificação para o dia 11 de abril de 2018, às 14h20min (Horário oficial de 

Mato Grosso).

Intime-se o recuperando.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 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.: 223678 Nr: 5073-02.2016.811.0004

 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: LFdSF, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5073-02.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 223678

SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por LUIZ FELIPPE DA 

SILVA FREITAS, menor impúbere, representado pela genitora VANESSA 

LUIZ DA SILVA, em face de ASSUERO FREITAS DOS REIS.

 À fls. 96, a parte exequente manifestou interesse em extinguir a presente 

ação pelo fato do executado ter satisfeito a obrigação, com o 

adimplemento do quantum devido por condenação, juntando, aos autos, 

comprovante de pagamento do importe de R$ 4.390,00 (quatro mil e 

trezentos e noventa reais), valor este efetuado para fins de quitação do 

débito referente a esta ação, bem como a outra que ora tramita no Juízo 

da 4ª Vara Cível desta Comarca. Ademais, requer a imediata revogação do 

mandado de prisão civil expedido em desfavor do executado.

Em vistas dos autos, à fls. 93/94, o Ministério Público manifestou-se pela 

intimação do exequente para a devida complementação da petição de fls. 

91, no sentido de fazer a juntada de prova do recebimento do valor 

integral da dívida. Feito o complemento, manifesta o Parquet 

favoravelmente à extinção do processo, nos termos que requer a parte 
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autora, independentemente de novas vistas.

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 para que seja extinta a 

presente execução, dada a satisfação da obrigação firmada, e a 

manifestação ministerial, não justificando mais a continuidade da marcha 

processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC.

Com efeito, REVOGA-SE o mandado de prisão civil em aberto, expedido 

em desfavor do executado, dado o adimplemento da obrigação, bem como 

a consequente extinção do processo.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 19 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259674 Nr: 12663-93.2017.811.0004

 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: Almir Oliveira Vitória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Lar Ltda, ELETROLUX DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos 

Batista - OAB:23392/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 12663-93.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 259674

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ALMIR OLIVEIRA VITORIA em face 

de NOVO LAR LTDA E ELETROLUX DO BRASIL S.A.

À fls. 51, a requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação, 

requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito, com a 

alegação de que houve satisfação da lide de forma amigável.

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, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada às fls. 51, 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, 19 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269800 Nr: 889-32.2018.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Sebastião 

Modesto de Carvalho, MARISA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 889-32.2018 - Cód. 269800

Vistos.

CITE-SE os requeridos, nos endereços declinados na inicial, e INTIME-OS 

para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 23 de maio 

de 2018, às 15h30min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas 

de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

destas acarretará a aplicação de multa.

INTIME-SE o autor através de seu advogado.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256635 Nr: 10634-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Really Indústria e Comércio de Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Textil Comércio de Tecidos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernandes da Silva - 

OAB:32985/GO, Jordana de Faria Pena - OAB: OAB/GO 31.572, Paula 

Matos Praxedes - OAB:OAB/GO 47.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Processo nº 10634-70.2017 – Código 256635

Vistos.

Intime o devedor para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242070 Nr: 755-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Processo nº 755-39.2017 – Código 242070

Vistos.

Intime o autor do desarquivamento dos autos, nada requerendo em 05 

(cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260262 Nr: 13124-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penido Baldoino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Esteves Costa Júnior, Adriano 

Esteves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welves Konder Almeida 

Ribeiro - OAB:4950/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13124-65.2017 – Código 260262

Vistos.

Defiro o pedido de busca e apreensão no endereço indicado na peça 

retro. Contudo, o autor deverá receber os bens objeto do mandado no 

lugar onde eles se encontram.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 68 de 688



 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253623 Nr: 8767-42.2017.811.0004

 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: Verleine Souza Vedana

 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 8767-42.2017 - Cód. 253623

Vistos.

CITE-SE os requeridos, nos endereços declinados na inicial, e INTIME-OS 

para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 23 de maio 

de 2018, às 16h00min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas 

de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

destas acarretará a aplicação de multa.

INTIME-SE o autor através de seu advogado.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256635 Nr: 10634-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Really Indústria e Comércio de Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Textil Comércio de Tecidos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernandes da Silva - 

OAB:32985/GO, Jordana de Faria Pena - OAB: OAB/GO 31.572, Paula 

Matos Praxedes - OAB:OAB/GO 47.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269800 Nr: 889-32.2018.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Sebastião 

Modesto de Carvalho, MARISA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257719 Nr: 11290-27.2017.811.0004

 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: Suely Vilela Almeida, Aline Laura Vilela Almeida Alves 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 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, para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Senhor 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.: 262936 Nr: 14833-38.2017.811.0004

 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: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência mediante liminar.IV – 

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.V – INTIMEM-SE as partes para 

comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo para o 

dia 25 de abril 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.VI – Considerando que a parte autora é idosa, com idade de 70 

(setenta) anos atualmente, possuindo, portanto, prioridade na tramitação 

processual (Estatuto do Idoso – art. 71, caput, da Lei nº 10.741/2003), 

ANOTE-SE, na capa dos autos, a identificação própria de modo a 

evidenciar o trâmite prioritário desta ação. Publique-se. Registra-se. 

Cite-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262328 Nr: 14447-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 63/76, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252332 Nr: 7871-96.2017.811.0004

 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: Claudio Rosa de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A
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 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO de fls. 179/269, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268146 Nr: 18154-81.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Andrea Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Severino - 

OAB:OAB/MS19052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 13, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204297 Nr: 6235-66.2015.811.0004

 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: NADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Hélio Fernando de Almeida Gomes - 

OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,78 (quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 278,26 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), referente à custas, e R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e 

sete centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273646 Nr: 3356-81.2018.811.0004

 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: Norte Sul Indústria e Comércio de Grãos e Rações Ltda, 

Alcides Felipe de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Prajnatara Balbino da 

Silva - OAB:MT 20.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

parcialmente o pedido liminar formulado na petição inicial, apenas para 

liberar o veículo vinculado ao TAD n. 1133879-6, sem a liberação da 

mercadoria. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I). Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 

10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). Extraia-se cópia dos autos e remeta 

à autoridade policial, a fim de averiguar a existência de eventual crime de 

falsificação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191069 Nr: 11077-26.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Santos Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHARLES SANTOS BOTELHO, Cpf: 

61726770125, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: SENTENÇA.Vistos. Trata-se de executivo fiscal em que a 

Fazenda Pública Estadual visa à execução forçada de tributos devidos. O 

executado quitou, por via administrativa, o débito das CDAs de nº 175020, 

175021,175024, conforme informado pelo exequente, fls. 67/68.Vieram os 

autos conclusos.É o relatório do necessário.Fundamento e 

decido.Considerando que o executado efetuou o pagamento por via 

administrativa, das CDAs de nº 175020, 175021, 175024 o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo.Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais:EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O pagamento constitui forma de extinção 

do crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário 

Nacional. Conseqüentemente, adimplida a obrigação tributária objeto da 

execução e, por conseguinte, de seus embargos, deve-se determinar a 

extinção da demanda judicial na forma do art. 794 do Código de Processo 

Civil c/c art. 269, inc. V, do Código de Processo Civil. Não detém os efeitos 

da preclusão ou da coisa julgada o despacho citatório que estabelece 

honorários advocatícios em execução fiscal, de modo que a sentença que 

extingue o feito pode alterar o montante dos honorários anteriormente 

estabelecidos. (TJMG – número do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) 

– Rel. Des. Maria Elza; julg. 09/07/2009; DJE 22/07/2009).Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em relação à 

cobrança das CDAs de nº 175020, 175021, 175024 em virtude do 

pagamento pela via administrativa, com base no art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Promova-se, se houver a baixa de eventual 

arresto ou penhora, caso tenha sido efetivada por este juízo. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em 

honorários.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.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, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 14 de março de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 69896 Nr: 3328-02.2007.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pedro Hermes Vacaro, Dileta Bortolin Vacaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daes Sad Haj Abdallah Awwad, Faruk Said Haj 

Abdallah Iah Awwad, Kifaya Abdallah Osman Mohamad, Rugaia 

Abdelmagid Ali Zaben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B, Neli Lino Saibo - OAB:SC 3326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar o edital de citação para posterior publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246878 Nr: 4140-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdSB, IGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 67/68, intime-se a parte a exequente 

para, que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste, sob pena de 

consentimento tácito.

2. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251329 Nr: 7220-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Gonçalves da Silva Junior, Ludmyla Gomes 

Ferreira de Abreu, Antonio Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeneci Vicente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251530 Nr: 7360-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGF, GdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMA, DRPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO 

- OAB:48277

 VISTOS.

1. A princípio, DECRETO A REVELIA dos requeridos Ana Cristina Monteiro 

e Deivid Rodrigo Pereira, sem, contudo, a incidência de seus efeitos pelo 

disposto no art. 345, inciso II do Código de Processo Civil.

2. Desta forma, determino ainda a realização de estudo psicossocial na 

residência do menor, a fim de averiguar acerca da existência de vínculo 

socioafetivo entre os requerentes e o menor.

 3. O estudo deverá ser entregue dentro do prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar forense.

4. Com o estudo nos autos, abra-se vista ao Representante do Ministério 

Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190599 Nr: 10731-75.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. A. Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Carlos Eduardo de Assunção do Carmo - 

OAB:16.654-E

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para comparecer em cartório a sócia 

da empresa M.A.A Franco e seu marido para assinarem o Termo de 

Penhora expedido no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 193511 Nr: 12754-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eden Sávio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 VISTOS.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as determinações 

presentes no art. 352 da CNGC que dispõe: “Restando infrutífera a 

intimação, será determinado o arquivamento, com baixa, com anotações 

no Cartório Distribuidor de todos os processos que estejam pendentes, 

exclusivamente, de pagamento das custas judiciais, cujo valor atualizado 

seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).”

Ressalte-se que o arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do 

crédito, devendo ficar registrado na distribuição a existência de pendência 

em nome do devedor, para fins próprios.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252664 Nr: 8111-85.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 VISTOS.

 1. Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

2. Trata-se de embargos à execução intentada por Ronaldo Moreira Lopes 

em desfavor de Banco Bradesco S/A.

3. Intime-se a embargada para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

4. Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 182331 Nr: 4088-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welson Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 Termo de Assentada

Autos de cód. 182331

Em 22.03.2018 às 16h31min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, a Advogada Laura Avila Vasconcelos. Consignada a 

presença dos acadêmicos de direito Lucas Rodrigues Alves de Morais, 

Mayana Camargo da Silva, Kasimeras dos Santos Josevicius, Alana 

Priscila Sousa Franco, Tatiane Rocha de Oliveira e Delis Fulanetti Mundim. 

Presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Eureslindo Alves 

Pereira e Lindiwanderson Antonio Alves. Ministério Público insistiu na 

oitiva da testemunha PM José Carvalho dos Santos Negrão. A defesa 

desistiu da oitiva da testemunha Vando Alves Costa. Após, o MM Juiz 

determinou: “1. Designo audiência para oitiva da testemunha José 

Carvalho dos Santos Negrão na data de 20.09.2018, às 14hrs. 2. 

Homologo a desistência da testemunha Vando Alves Costa. 3. Sai o réu e 

a defesa intimado.”

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Laura Avila Vasconcelos

 Promotor de Justiça Advogada

_______________________________

Welson Pereira de Jesus

Réu

Termo de Oitivas

Autos de cód. 182331

Em 22.03.2018 às 14h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, a Advogada Laura Avila Vasconcelos. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Laura Avila Vasconcelos

 Promotor de Justiça Advogada

_______________________________

Eureslindo Alves Pereira

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 182331

Em 22.03.2018 às 16h38min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, a Advogada Laura Avila Vasconcelos. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Laura Avila Vasconcelos

 Promotor de Justiça Advogada

_______________________________

Lindiwanderson Antonio Alves

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 182331

Em 22.03.2018 às 14h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, a Advogada Laura Avila Vasconcelos. Realizado o 

pregão, compareceu a ré. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Laura Avila Vasconcelos

 Promotor de Justiça Advogada

_______________________________

Welson Pereira de Jesus

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193668 Nr: 12852-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Oliveira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 193668

Em 22.03.2018 às 17h07min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Ausente o réu. 

Após, o MM Juiz sentenciou, em áudio, absolvendo o réu diante a 

inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06, determinando o 

arquivamento imediato dos autos.

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193410 Nr: 12673-45.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 193410

Em 22.03.2018 às 17h07min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Ausente o réu. 

Após, o MM Juiz sentenciou, em áudio, absolvendo o réu diante a 

inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06, determinando o 

arquivamento imediato dos autos.

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 204078 Nr: 6128-22.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rewry Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 204078

Em 22.03.2018 às 17h42min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Tatiane Peres Vilarinho Bueno e Érin 

Leonel Vilela. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Vistas à Defensoria Pública 

para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, documentos novos. 2. Após, 

vistas às partes para alegações finais.”

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Rewry Ferreira de Souza

Réu

Termo de Oitivas

Autos de cód. 204078

Em 22.03.2018 às 17h42min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Tatiane Peres Vilarinho Bueno

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 204078

Em 22.03.2018 às 17h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Érin Leonel Vilela

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 204078

Em 22.03.2018 às 14h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a ré. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Rewry Ferreira de Souza

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 187071 Nr: 7931-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Aparecido de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline P. Barbosa Gobi - 

OAB:243.384, Lucas Pinto Arruda Gonçalves de Faria - OAB:134.186, 

Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT, Manoela Fofanoff 

Junqueira - OAB:315.959, Marco Aurélio S. Ramos - OAB:126.900, 

Paulo Maximiano Junqueira Neto - OAB:109.236, Rachel Ariana 

Campos - OAB:249.391

 Sentença Autos 7931-74.2014.811.0007 (187071) 3. Dispositivo a) 

Condeno o denunciado Angelo Aparecido de Moraes pelo crime previsto 

no artigo 14, Lei 10826/03, em 2(dois) anos de reclusão, a ser cumprida 

do regime inicialmente aberto, substituindo-a restritiva de direito 

consistente em prestação pecuniária no montante de 02 (dois) salários 

mínimos vigentes, para fins da Res. 154/CNJ; b) Aplico a pena pecuniária 

no montante de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo o dia multa; c) Concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade; d) Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50); e) Remeta-se a arma e 

munição ao Comando do Exército; f) Quanto à fiança, declaro perdida para 

fins do artigo 336, CPP; g) Na intimação do réu, cumpra-se o art. 

1.421/CNGC/TJMT; h) Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; 

forme-se o executivo de pena, remeta-se ao Juízo da Execução Penal; i) 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Alta Floresta, 

22.3.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 217493 Nr: 1335-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Rodrigues Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 217493

Em 22.03.2018 às 18h20min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. O 

MM juiz justificou a suspensão condicional em áudio. O Ministério Público 

ofereceu as seguintes condições aceitas pelo réu: “1. Suspensão do 

processo por 02 (dois) anos; 2. Não frequentar bares, prostíbulos, bocas 

de fumo e pontos de tráfico; 3. Não sair da comarca por mais de 10 (dez) 

dias sem comunicação prévia ao juízo; 4. Comparecimento bimestral em 

juízo; 5. Não beber, não usar entorpecentes, não portar armas ou 

munições. 6. Pagamento de R$300,00 (trezentos reais), divididas em três 

parcelas iguais, à título de prestação pecuniária, a começar no dia 

22.05.2018.” O MM Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão condicional. 2. 

Aguarde-se o cumprimento. 3. Remeta-se os valores à conta vinculada à 

resolução 154/CNJ.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 73 de 688



Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Salvador Rodrigues Corrêa

Réu

Termo de Oitivas

Autos de cód. 217493

Em 22.03.2018 às 18h21min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Raimundo Nonato da Silva

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195199 Nr: 638-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Jesus de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15.090-MT

 Termo de Assentada

Autos de cód. 195199

Em 22.03.2018 às 18h44min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Ausente o réu. 

Realizada a oitiva da testemunha Charles Magdo Martins da Silva e Janes 

Resplande de Paula. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Aguarde-se o 

cumprimento de carta precatória expedida para a Comarca de Peixoto de 

Azevedo – MT, com a finalidade de interrogar o réu. 2. Após o 

cumprimento do ato deprecado, vistas às partes para alegações finais.”

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

Termo de Oitivas

Autos de cód. 195199

Em 22.03.2018 às 18h44min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Charles Magdo Martins da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 195199

Em 22.03.2018 às 18h44min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Janes Resplande de Paula

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172210 Nr: 5058-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Jorge 

Humberto Ramos Almeida dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o denunciado Marlon de Sousa Silva como 

incurso na sanção do art. 339, do Código Penal aplicando-lhe a pena de 02 

(dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 

33, § 2°, alínea ‘c’, CP), substituindo a pena privativa de liberdade para uma 

prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), no 

montante de um salário mínimo;b) Condeno o denunciado Marlon de Sousa 

Silva ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do salário 

mínimo o dia multa;c)Concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade; d)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);e)Intimem-se;f)Na intimação 

do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;g)Com 

o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral e expeça-se guia de 

execução penal e, em seguida, arquive-se.h)Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 21.3.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166749 Nr: 9307-66.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Oliveira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

 Audiência de Justificação

Autos de cód. 166749

 Em 22.03.2018, às 19h23min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o 

reeducando. Realizada a custódia. Apresentada a justificativa. Após, o 

MM Juiz decidiu, em áudio, acatando a justificativa, em razão do histórico 

de apontamento pelo reeducando de agressor de outro preso na cadeia, 

envolvendo a agressão por presos de eventual organização criminosa, em 

razão disso, o MM Juiz determinou expedição de alvará de soltura, 

concedendo ao reeducando o cumprimento do semiaberto, condicionado a 

presença por 50 (cinquenta) na aldeia São Marcos, devendo trabalhar lá 

na obra executada por seu pai, ou até o término da obra, devendo se 

apresentar pessoalmente na sala de audiência até 14.05.2018, entre as 

13hrs (MT) até as 18hrs (MT), saindo intimado que a não apresentação 

ensejará na regressão de regime, com expedição de mandado de prisão, 

ressaltando-se que quando da apresentação, será reavaliada a utilização 

de monitoramento eletrônico.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 
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assinado por todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Hugo Henrique Oliveira de Sousa

Reeducando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 225864 Nr: 6400-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uismar Castro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do acusado para apresentar defesa do acusado 

preliminar no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190696 Nr: 10805-32.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Junte-se.

 2. Conforme sentença dos respectivos autos, a restituição foi deferida 

aos proprietarios de cada veículo.

3. Intime-se por edital o proprietário Edson Barbosa Severino CPF 

453.334.401-15, para recuperar o bem, munido de seus documentos, 

apresentando-os na Delegacia de Polícia Federal de Barra do Garças-MT.

Barra do Garças

 08.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269351 Nr: 567-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Sousa Costa, Wesley Iranildo 

Ribeiro, Tayrone Alves Silva, Adair da Silva Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Decisão269351

1. Diante informação de certidão encartada em fl. 207, intime-se a defesa 

técnica de Adair da Silva Assunção, constituída conforme procuração ad 

judicia et extra de fl. 206, para apresentação de resposta à acusação.

2. Decorrido o prazo sem que se cumpra o item “1”, vistas à Defensoria 

Pública para apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 

396-A, do CPP.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 08.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178046 Nr: 12333-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 178046

 Em 13.03.2018, às 13h50min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Consigna-se as 

presenças dos estagiários de Direito Francisley Arante de Sousa e Mirla 

Marcelina da Silva. Ausente o réu. Realizada as oitivas das testemunhas 

Halan Coelho da Silva Gunther e Felipe Feitosa Viana. Ministério Público e 

Defensoria Pública manifestaram pela desistência das inquirições de 

Francisco de Jesus da Silva, Jhonathan Laurindo Silva. Em alegações 

finais, o Ministério Público manifestou pela absolvição do réu, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o M juiz sentenciou 

absolvendo o réu, determinando o arquivamento imediato dos autos. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 178046

Em 13.03.2018, às 13h55min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________

Halan Coelho da Silva Gunther

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 178046

Em 13.03.2018, às 14h03min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________

Felipe Feitosa Viana

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192519 Nr: 12036-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aldo de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 192519

 Diante do parecer ministerial, presente na fl. 94-v, e da sentença de fl. 95, 

expeça-se certidão de dívida à Procuradoria da Fazenda Pública, de 

acordo com a Súmula 521 do STJ.

Após, arquive-se.

Barra do Garças, 14.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178329 Nr: 211-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Roberto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 178329

 1) Elabore-se novo cálculo de pena do reeducando.

2) Não havendo impugnação, remeta-se cópia do cálculo ao reeducando, 

nos termos do art.41,XVI, da Lei n.7.210/84.

3) Vistas ao Ministério Público e Defensoria Pública para ciência.

4) Após, concluso.

5) Cumpra-se.

 Barra do Garças- MT, 15.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165920 Nr: 8170-49.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauber Camilo Viana Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 165920

 1) Abre-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se quanto ao 

pedido de fl. 735/752.

2) Após, concluso.

3) Cumpra-se.

 Barra do Garças- MT, 15.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193755 Nr: 12907-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Siriqueira de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Despacho

Autos de cód. 193755

1) Vistas ao Ministério Público e Defesa, sobre cálculo da pena em fl.107, 

nos termos do art. 5º, parágrafo primeiro, da Resolução nº 113/2010 do 

CNJ.

2) Não havendo impugnação, remeta-se cópia do cálculo ao reeducando, 

nos termos do art.41,XVI, da Lei n.7.210/84.

3) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 16.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 45805 Nr: 560-50.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Aires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO

 Decisão

Autos de cód. 45805

 O reeducando foi preso em flagrante, prisão convertida em preventiva, 

conforme autos de cód. 272767/Barra do Garças, autuado em 12.03.18, 

pelo que, nos termos da Súmula 526/STJ, decreto-lhe a regressão 

cautelar, postergando a audiência de justificação para após eventual 

condenação derivada dos fatos que ensejaram a mencionada prisão em 

flagrante.

 Ademais, pelo cálculo de fl. 541, elaborado em 30.10.2017, detecta-se 

cumprimento maior que 1/3 da pena total de 29 (vinte e nove) anos e 11 

(onze) meses, o que permite a comutação, nos termos do art. 7º, inc. I, 

alínea ‘b’, Dec. 9.246/17, principalmente porque inexistentes as hipóteses 

impeditivas do art. 4º, Dec. 9.246/17.

 Do exposto:

 a) Decreto a regressão cautelar, postergando a justificação para após 

eventual sentença condenatória derivada da prisão estampada nos autos 

de cód. 272767/Barra do Garças;

b) Expeça-se mandado de prisão, com validade até 15.03.2038;

c) Renove-se o cálculo, subtraindo da pena remanescente a fração de ¼, 

nos termos do art. 7º, inc. I, alínea ‘b’, Dec. 9.246/17;

d) Do cálculo¸ vistas às partes.

Barra do Garças- MT, 16.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272744 Nr: 2804-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Virissimo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:MT 15.890

 Autos n. 2804-19.2018.811.0004 – Cód.: 272744

Designo o dia 04.04.2018, às 16:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da vítima.

 Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Barra do Garças/MT, 13 de março de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito em subst. legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249277 Nr: 5713-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Marques dos Santos, Luiz Felipe 

Rodrigues, Luciano Souza Carvalho, Celis Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - 

OAB:22.434, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Autos n. 5713-68.2017.811.0004 – Cód.: 249277

Ante a inércia dos advogados constituídos pelos réus Cleiton Marques dos 

Santos e Celis Batista da Silva, intimem-se pessoalmente os acusados 

para que constituam novo causídico, ou informem a impossibilidade 

financeira para constituir advogado particular, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra com a máxima urgência por se tratar de réu preso.

Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito em subst. Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 263221 Nr: 15006-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Pereira de Souza, Jean Carlos 

Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO, Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar as razões 

do recurso de apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 263520 Nr: 15176-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A / MT

 Intimação do advogado do Réu d audiência designada nos autos de Carta 

Precatória para o dia 16/04/2018, às 15:30 hora,a realiza-se neste Juízo 

da Comarca de Bara do Garças-mt.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268619 Nr: 32-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos, etc.

Designo o dia 17/04/2018, às_17:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição das testemunhas.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263520 Nr: 15176-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A / MT

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 16/04/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272424 Nr: 2593-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergilio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A / MT, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:OAB/MT 19171

 Vistos, etc.

Designo o dia 04/04/2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269903 Nr: 954-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF, EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Vistos, etc.

Designo audiência de justificação para o dia 05/04/2018, às 16:00 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Intime-se o autor do fato e a vítima para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260263 Nr: 13126-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Souza Dantas, Vinicius de Jesus 

Moreira de Lima, Rosely David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes 

- DP - OAB:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal contida na denúncia para condenar os réus André Souza Dantas e 

Rosely David dos Santos como incurso nas sanções do artigo 33, caput, 

da Lei n° 11.343/06, com as implicações da Lei nº. 8.072/90 e absolver o 

denunciado Vinicius de Jesus Moreira de Lima, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo PenalPor fim, absolvo os denunciados 

André Souza Dantas, Rosely David dos Santos e Vinicius de Jesus 

Moreira de Lima do delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei nº. 

11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 
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Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 263221 Nr: 15006-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Pereira de Souza, Jean Carlos 

Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO, Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Autos nº 15006-62.2017.811.0004 – Cód.: 263221

Vistos.

Recebo a apelação interposta pela defesa do réu Jean Carlos Rodrigues 

Rosa (CPP, art. 593).

Intime-se o apelante para o oferecimento de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias (CPP, art. 600).

Oferecidas as razões (CPP, art. 600), intime-se o Ministério Público para 

contrarrazoar, no prazo legal.

No mais, intimem-se os réus pessoalmente do teor da sentença, nos 

termos do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

Intimem-se e se cumpra com máxima urgência por se tratar de processo 

com réu preso.

Barra do Garças/MT, 22 de março de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito em subst. legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 215372 Nr: 78-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geancarlus de Souza Guterre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Superada a preliminar arguida pela defesa, não verificadas as hipóteses 

do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o dia 03/04/2018 

às 14:00 horas, onde será ouvido as testemunhas de acusação e defesa 

e o acusado.Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação, pela 

defesa, bem como o réu.Havendo testemunhas residentes em comarcas 

diversas, depreque-se.Intime-se o defensor do réu e ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra do Garças/MT, 01 

de dezembro de 2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263063 Nr: 14915-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineide Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA G. DE 

SOUZA - OAB:16.950

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 16/04/2018, às 13:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263064 Nr: 14916-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samilto Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 16/04/2018, às 13:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266875 Nr: 17286-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeon Peixoto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO TERRA DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:31.146, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, 

TÚLIO MORTOZA LACERDA - OAB:15039

 Vistos, etc.

Designo o dia 17/04/2018, às 14:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266772 Nr: 17205-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeon Peixoto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO TERRA DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:31.146, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, 

TÚLIO MORTOZA LACERDA - OAB:15039

 Vistos, etc.

Designo o dia 17/04/2018, às 13:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266562 Nr: 17102-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Conrado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos, etc.

Designo o dia 17/04/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.
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Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011828-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIA FRAIA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012671-02.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALINE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé. De posse do r. MANDADO DE PENHORA - AVALIAÇÃO 

- INTIMAÇÃO - REMOÇÃO, dirigi-me para a Rua Pérsia Quadra A Lote 14 

Jardim Araguaia - Pontal do Araguaia MT. realizei buscas na residência, 

porém não encontrei bens penhoráveis, tendo apenas os móveis e 

eletrodomésticos que guarnecem a residência, como segue: a residência é 

uma construção de baixo padrão. na sala tem um jogo de sofá de duas 

pecas, bastante velho, coberto com um lençol. uma TV de tubo "antiga" 20 

polegadas marca Sansung, um caixote servindo como Rack p/ TV. Quarto 

1. Uma cama de solteiro sem colchão, apenas um papelão sobre a cama, 

um guarda roupa de solteiro com aparência de bastante tempo de uso e 

bastante danificado. Quarto 2. uma cama de solteiro, mais um guarda 

roupa de casal, ambos velhos. Quarto 3. Uma cama box casal, e um 

guarda roupa casal, ambos já com bastante tempo de uso "Velhos". 

Cozinha. Uma Geladeira simples, Marca Eletrolux, "velha", um fogão a gás, 

de quatro bocas marca Atlas, já bastante velho. um jogo de mesa c/ quatro 

cadeiras, "velhos". Na área de serviço, uma máquina de lavar roupas 

marca Brastemp, com bastante tempo de uso. todos os móveis e 

eletrodomésticos sem valor comercial, servindo apenas para o uso da 

executada e seus filhos. No imóvel reside a Executada, e mais três filhos 

menores, inclusive uma criança especial. Diante do exposto DEIXEI de 

proceder a PENHORA e demais atos. para constar, Eu, Sandro Batista 

Pitaluga, Oficial de Justiça, digitei e assino a presente CERTIDÃO. BARRA 

DO GARÇAS/MT, 27 de novembro de 2017. SANDRO BATISTA PITALUGA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONASA ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de 

R$ 376,85 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,00, 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, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010333-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARIANA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente DAIANE MARIANA CHAVES, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A para se 
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manifestar acerca da carta precatória devolvida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA NADHIEGY FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

30/05/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011404-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLLIANNE CRISTINA RAMOS SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou 

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

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/05/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURISLLEY DA SILVA OLIVEIRA (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 

30/05/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 30/05/2018 

Hora: 15:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEY MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/05/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 04/06/2018 Hora: 16:00 /MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ZUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

30/05/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ZUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/05/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado Id nº 11547006 

interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO PEIXOTO (ROGER) (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/06/2018 Hora: 13:20 /mt, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010635-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011055-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE GOMES DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

RENATO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou 

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

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011195-60.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EUDES VARGAS REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente JOAO EUDES VARGAS REZENDE, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO - MT0005880S para se manifestar acerca da certidão 

do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT18461/O para que 
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compareça à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2018 

Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010626-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO RAMOS DE AVELAR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - 

ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar 

acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010575-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE CRISTINE SANTANA SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - 

ME, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar 

acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261927 Nr: 14208-04.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

JUIZADO ESPECIAL

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA MISTA

 Processo nº 14208-04/2017 Código: 261927

 Vistos.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

penal celebrada nos vertentes autos.

2. No que toca ao pedido de restituição de bens apreendidos formulado 

por Ricardo Rodrigues da Cruz, em que requer a restituição dos bens 

descritos à p. 05, com exceção do Notebook, Celular e Microfone, que já 

foram devolvidos, verifico que o requerente comprovou a propriedade dos 

bens supracitados, conforme documento acostado em fls. 54/58.

 3. Dessa forma, no intuito de evitar maiores prejuízos ao requerente e 

devido ao fato da apreensão dos bens não ser mais necessária ao feito, a 

restituição daquele é medida imperiosa.

4. Diante do exposto, DEFIRO a restituição dos bens mencionados acima.

 5. Dê-se ciência ao Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças – MT, 05 de dezembro de 2017.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209695 Nr: 9378-63.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Claro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003

 Intimação do advogado para, no prazo de 10 dias, se manifestar sobre a 

não localização do autor do fato no endereço declinado e não 

adimplemento da prestação pecuniária pactuada, sob pena de revogação 

do benefício e eventual desencadeamento de ação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261927 Nr: 14208-04.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 Intimação do autor do fato, por meio do seu advogado, para realizar o 

pagamento da transação penal e comprova-lo nos autos, correspondente 

ao montante de R$ 600,00, efetuando o deposito identificado na Conta 

Corrente: 140275-7, Agência: 4349, Banco: Sicoob-756, Titular: Conselho 

da Comunidade de Barra do Garças-MT CNPJ 09.585.080/0001-69, no 

prazo de 15 dia. Eu Hingrid Reis Guimarães, estagiária, quem digita e 

assina.

Comarca de Cáceres

Portaria

PORTARIA Nº 025/2018/DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA CÁCERES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que a servidora ODANIL JARA GOMES CORBELINO, 

Gestora Geral lotada na Diretoria do Fórum nesta Comarca, matricula 8340, 

estará de férias 20 (vinte) dias no período compreendido entre 02/04 e 

21/04/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor RONALDO RIBEIRO DE MELLO, Gestor 

Administrativo II, matricula 8303, para exercer o cargo de Gestor Geral em 

su bstituição desta Comarca, sendo 20(vinte) dias, no período de 02/04 a 

21/04/2018 , em razão da titular se encontrar de férias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Cáceres, 23 de março de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº 023/2018/DF

 JOSÉ EDUARDO MARIANO - Juiz de Direito Diretor do Foro de Cáceres - 

Estado de Mato Grosso em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 

legais;

 CONSIDERANDO a portaria nº 147/2017-DF, de 17 de novembro de 2011, 

que estabelece o período das 12 às 16 horas para entrega dos mandados 

aos oficiais de justiça, ficando expressamente vedada a entrega após 

esse horário, salvo o serviço de plantão e os destinados ao atendimento 

das medidas de urgência, assim declaradas por despacho do Juiz do feito 

e/ou com visto do Juiz Diretor do Fórum.

 CONSIDERANDO a decisão proferida no Expediente CIA 

007.4255-87.2016.8.11.0000-PRES/TJMT, cujo teor autorizou a título 

experimental a implantação de nova forma de registro de ponto dos 

Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá, os quais deverão proceder com 

o registro de ponto 02 (duas) vezes por semana, as terças e 

quintas-feiras, das 12 às 17 horas.

RESOLVE

Art. 1º ESTABELECER o período das 12 (doze) às 17 (dezessete) horas, 
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às terças e quintas-feiras, para o registro do ponto pelos Oficiais de 

Justiça, do mesmo modo aos que estiverem escalados para o regime de 

plantão;

§ 1º Determinar que quando for feriado na terça ou quinta-feira, o registro 

de ponto deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente;

§ 2º Estipular que até a adequação do sistema biométrico de ponto para 

essa nova forma de registro, o ponto seja feito de modo manual.

Art. 2º INFORMAR que os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria 

do Foro desta Comarca;

Art. 3º Esta Portaria entre em vigor a partir da publicação.

 Afixe-se cópia no átrio deste Fórum, encaminhe para publicação via DJE, 

bem como encaminhe cópia a Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça deste Estado, tal como a 

todos os Magistrados e aos Gestores Judiciários das Secretarias das 

Varas e Juizados desta Comarca, Central de Mandados, à OAB/MT, à 

Prefeitura Municipal, ao SINDOJUS – Sindicado dos Oficiais de 

Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso.

 P. R. Cumpra-se.

 Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Decisão

CIA N. 0707145-41.2018.811.0006

PEDIDO DE CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL 001/2018

REQUERENTE: VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA

Visto.

Cuida-se de pedido de concessão de horário especial apresentado por 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, Analista Judiciário, matrícula 32539, 

lotado na 4ª Vara Cível desta Comarca.

Aduz o Requerente que fora aprovado como aluno especial em programa 

de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme 

documento anexo, sendo que as aulas se dão no período das tardes de 

terça-feira.

Informa que a ausência será compensada no período matutino, não 

havendo prejuízo para a Administração.

É o breve relatório.

DECIDO.

A concessão de horário especial para os servidores do Poder Judiciário 

de Mato Grosso está disposta no art. 35, §4, do SDCR, com a seguinte 

redação:

§4º Será concedido horário especial de trabalho ao servidor estudante, 

mediante requerimento, em formulário padronizado, encaminhado ao 

Departamento de Recursos Humanos na 2ª Instância ou à Direção do Foro, 

se servidor da Justiça de Primeiro Grau.

 Para que seja concedido o benefício ao postulante, deverá ser observado 

o disposto no §5 do mesmo artigo, in verbis:

§5º O requerimento para a concessão dos benefícios previstos nos 

parágrafos anteriores deve conter a ciência da chefia imediata do 

interessado, ser acompanhado dos documentos comprobatórios 

necessários e protocolizado no prazo máximo de 02 (dois) dias a partir do 

início da fruição.

No caso em apreço temos que os requisitos foram devidamente 

preenchidos e o pedido fora corretamente instruído, conforme se extrai da 

comprovação de aprovação do Requerente para frequentar as aulas da 

disciplina de Sociologia da Educação para as relações Étnico-raciais.

Com efeito, estando devidamente instruídos e preenchidos os requisitos, 

CONCEDO horário especial ao servidor VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA 

no período requerido pelo servidor, ressalvando-se que após a conclusão 

da disciplina deverá o servidor retornar imediatamente ao cumprimento de 

seu horário normal conforme estabelecido pela Administração.

Encaminhe-se ao setor de Recursos Humanos da Comarca para que 

tomem as providências necessárias.

Comunique-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1005847-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHO GORDON RAMSAY II (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

JOAO MARIO SILVA MALDONADO OAB - MT0004721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELZIO RODRIGUES BRANDAO (RÉU)

JACINTA MARIA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Vistos em correição. Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a autora não informou e juntou o pagamento 

das custas e despesas processuais. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a autora para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de 

novembro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007665-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - PR25818 (ADVOGADO)

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO)

VANESSA DE SOUZA MELO OAB - PR51963 (ADVOGADO)

SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA OAB - PR11551 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

FELIPE GARCIA ALONSO (REQUERIDO)

RUTH TRESSO TERRIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. Da análise da peça inicial e de 

seus documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006564-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCARINA DO COUTO SILVA GAMA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 
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conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000233-23.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: F. N. DOS S. MARTINEZ - ME REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente 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, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 25 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002814-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GREGORIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, 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. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

30 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000253-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000253-77.2017.8.11.0006 AUTOR: 

CLAUDIO LEMES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A DECISÃO 1 – 

INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado para justificar sua 

ausência perante a audiência de conciliação no CEJUSC, declinando 

especificamente as razões para o não comparecimento, acompanhadas 

da devida comprovação do alegado no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo por ausência de pressuposto regular de 

validade e perda superveniente do interesse de agir. 2 – Transcorrido o 

prazo acima sem justificativa, CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte 

justificativa no prazo concedido, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente 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, CONCLUSO para 

o saneamento e início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 5 

– CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001201-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 
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ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2017. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000640-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN CARLOS VIALLE COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa embasada em 

título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se busca a 

expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito decorrente 

de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do CPC. 

Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001342-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARCOS RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001339-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR VERICIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 
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declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001302-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DECELE FERREIRA DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001303-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOSART DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001304-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TIAGO BASSI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001343-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001355-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. DE ASSUNCAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001732-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARIDES ALVES FERREIRA (RÉU)

FABIO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, 

a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 02 de Maio 

de 2018 às 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007712-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de Id:12322973, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001099-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE CARLOTA DE ALCANTARA COELHO LARA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – PROMOVA-SE a citação, novamente, no endereço 

indicado no id. 4505084, sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, 

CITE-SE por hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC. No 

mais, deverá constar do mandado o terminal telefônico indicado no id. 

10466285 para auxiliar na localização da parte demandada. 2 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004022-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 
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decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1006213-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARILDA MARIA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – Como noticiado na manifestação de id. 10888641, 

considerando a existência de erro material na decisão de id. 10490368, 

onde se lê “Água Boa/MT”, leia-se “Cáceres/MT”. 2 – No mais, 

PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de id. 10490368. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002481-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & BAPTISTA BISPO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da 

petição de id. 10254610, em que a parte demandada informa que se 

encontra em recuperação judicial e requer a suspensão do feito. Deverá 

informar, ainda, se o crédito discutido nos vertentes autos fora habilitado 

nos autos da recuperação judicial. 2 – Em seguida, REMETA-SE o 

processo concluso. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002566-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS AUTO POSTO LTDA (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da 

petição de id. 10548805, em que a parte demandada informa que se 

encontra em recuperação judicial e requer a suspensão do feito. Deverá 

informar, ainda, se o crédito discutido nos vertentes autos fora habilitado 

nos autos da recuperação judicial. 2 – Em seguida, REMETA-SE o 

processo concluso. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000894-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os autos, 

a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos autos a 

respeito da petição de id: 11245332, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001376-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA FERREIRA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 
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DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOAO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

CEGONHA CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004076-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000119-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BOAVENTURA DE MATOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – O documento apresentado no id. 

11747730 demonstra a formulação do requerimento administrativo, 

contudo, não há comprovação do resultado de tal pleito, nos moldes 

consignados pela decisão de id. 2020390, item 2. Diante desse quadro, 

cumpra-se integralmente o comando da decisão sobredita e INTIME-SE a 

parte autora para apresentar em 10 (dez) dias a decisão acerca da 

concessão ou não do benefício na esfera administrativa, sob pena de 

extinção/arquivamento. 2 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 

3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 1703 Nr: 148-89.1995.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO DIFUSORA DE CÁCERES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUKA RESTAURANTE FLUTUANTE, NORMA 

ZANCANARO PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 1 – Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública 

formulado pelo exequente constante à fl. 246. 2 – Nos termos do art. 880 

do CPC, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa o 

imóvel penhorado e avaliado nos autos. CONSIGNE-SE o prazo de 06 

(seis) meses para a alienação particular do bem, devendo diligenciar e 

demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste 

período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 3 – 

O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual com a 

qualificação do possível adquirente do bem, como também a forma de 

pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como 

preço mínimo o consignado na avaliação e, principalmente, especificar 

dentro do montante penhorado, a área adquirida para a satisfação do 

débito, podendo haver, o desmembramento do imóvel, tendo em vista, a 

princípio, a possibilidade de sua cômoda divisão com abertura de nova 

matrícula. 4 – Na hipótese de alienação do bem em parcelas sucessivas 

na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do credor, garantia 

real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do montante 

pendente de inadimplemento. 5 – Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação do imóvel, ficando consignado que o 

exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5 % 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. 6 – Na 

hipótese de concretização da venda do bem na forma acima, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 7 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimado o executado, INTIME-SE o exequente para que 

requerer o que entender de direito. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de 

março de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147348 Nr: 5670-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIVAL DIAS MARCELINO VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu o prazo de 

impugnação pela parte autora. Isso posto, ITIMO, novamente a parte 

autora, para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131624 Nr: 281-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR HURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que os autos foram 

desarquivados e encontram-se a disposição da parte Requerente, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77438 Nr: 4111-51.2008.811.0006

 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): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, ESPOLIO DE 

GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu o prazo "in albis" 

para que a parte Requerente promovesse a sucessão processual. Isso 

posto, INTIMO, novamente a parte autora, para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145209 Nr: 3251-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS&CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 145209

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que o despacho de fl. 71, que 

determinou a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de 

constrição, não fora cumprido, haja vista que apenas publicou-se o seu 

teor no DJE, contudo, a parte executada não possui advogado cadastrado 

nos autos.

Logo, INTIME-SE a parte executada, pessoalmente, para que, no prazo de 

10 dias, indique bens passíveis de constrição patrimonial visando à 

satisfação integral do débito.

2 – Em seguida, havendo manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento da execução, sob pena de arquivamento.

 3 – Por outro lado, em caso de inércia da parte executada, CONCLUSOS 

para análise dos pedidos formulados às fls. 75/76-verso.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 13724 Nr: 2834-78.2000.811.0006

 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: ISOMAR DE ARAÚJO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIS ROBERTO GOMES DE 

ARRUDA, VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA, LUIZ GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 Código n. 13724

DESPACHO

1 – Considerando o trânsito em julgado da sentença de fls. 233/235-verso, 

certificado à fl. 237, PROMOVA-SE a baixa da averbação da existência da 

vertente demanda na matrícula do imóvel.

2 – EXPEÇA-SE o necessário.

3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157782 Nr: 5496-58.2013.811.0006

 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: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214 OAB/DF, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi expedido alvará 

eletrônico em nome do advogado da parte autora. Isso posto, intimo as 

partes, para manifestarem nos autos, o que entenderem de direito para 

andamento do feito, sob pena de arquivamento, conforme determinado no 

despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 2108-94.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, JÚNIO LOPES DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PEREIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 120.111, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Código n. 53504

DESPACHO

1 – DEFERE-SE o pleito de pleito de fls. 505/508 e fls. 509.

2 – INTIME-SE o executado no endereço de fls. 509, para pagar a 

integralidade do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Transcorrido o prazo para pagamento, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146927 Nr: 5191-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS EDUARDO STEIN, ANDERSON 

SOUZA STEIN, JOSÉ WILSON CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 146927

DESPACHO

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se 

nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o 

que entender de direito visando o andamento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161808 Nr: 9603-48.2013.811.0006

 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: LUDMILA POQUIVIQUI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611 MS

 Intimo a parte Requerida, por meio de seu advogado para manifestar nos 

autos, acerca da avaliação médica, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146036 Nr: 4173-52.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAIR CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 146036

DESPACHO

1 – Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido de fl. 

125.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do 

demandado a fim de proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

3 – Com o depósito e a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189132 Nr: 7689-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CASTRILLON DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA SILVA CARVALHO 

- OAB:OAB/MT10.627

 Código n. 189132

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 62, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como exequente Ricardo Neves Costa, Flávio 

Neves Costa e Raphael Neves Costa, e como executado Duarte e 

Castrillon Duarte Ltda.

2 – Considerando a petição de fls. 63, DEFERE-SE o pedido para a baixa 

da restrição do veículo junto ao Sistema RENAJUD, e INDEFERE-SE o 

pedido para o levantamento de valores bloqueados, pois, consta às fls. 

56, o alvará eletrônico ora pleiteado pelo autor.

3 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141883 Nr: 11644-56.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON ARAUJO DE SOUZA, ARISLENE 

CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA, LENI DALVA BENEVIDES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 141883

SENTENÇA

Trata-se de execução ajuizada por COOPERAÇÃO DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI em face de VANDERSON ARAUJO DE SOUZA, ARISLENE 

CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA e LENIDALVA AMORIM BENEVIDES 

DE ARAUJO.

As partes entabularam acordo para pagamento da dívida, que fora 

devidamente homologado pelo Juízo às fls. 67/68, suspendendo o feito até 

a data prevista para pagamento.

Decorrido o prazo de suspensão, a parte exequente fora intimada para 

manifestar-se a respeito do cumprimento do acordo às fls. 98/99, contudo 

quedou-se inerte, conforme consta na certidão de fls. 100.

Pois bem.

Verifica-se, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista que na 

decisão homologatória de fls. 67/68, deixou explícito que no silêncio do 

exequente, após o decurso do prazo entabulado, este Juízo reputaria que 

a obrigação foi integralmente satisfeita.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152973 Nr: 201-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVARISTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE 

a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução é a 

satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de 

insolvência do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185310 Nr: 5431-92.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CRISTINA FERRARI

 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:

 Código n. 185310

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente às fls. 88/89, uma 

vez que a parte executada ainda não fora intimada.

2 – INTIME-SE a parte executada por Oficial de Justiça para pagar a 

integralidade do débito em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se que o exequente, deve recolher os valores referente à 

diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190874 Nr: 8833-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ, MARIA QUEIROZ DE MENEZES 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE RAMOS, ESPOLIO DE HORACIMIL 

CIPRIANO DE CARVALHO, BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS, ÉDNA DIVINA 

MARQUES DO AMARAL, MIGUEL DE ARRUDA CABRAL, MARIANA 

RIBEIRO DE CAMPOS, CARLINDA DE CAMPOS CARVALHO, GREGORIA 

FERREIRA CABRAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1– Diante da manifestação às fls. 116/117, DEFERE-SE parcialmente o 

pleito de fls. 111/113, para que se promova a citação dos réus.2 – Cite-se 

a ré Maria Edil de Carvalho Gomes, devendo a Secretaria desta vara, 

expedir Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, visando a citação 

da ré, consignando-se que o autor, deve recolher os valores referentes 

às taxas e custas judiciárias para a sua distribuição, no prazo de 05 

(cinco) dias.3 – Cite-se os réus Jamerson André de Campos Carvalho, 

Claudia Valeria de Campos Carvalho por Oficial de Justiça, no endereço 

constante às fls. 111/112, consignando-se que o autor, deve recolher os 

valores referentes às diligências, no prazo de 05 (cinco) dias.4 – 

Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço do réu Idamir Correa de Carvalho, 

INDEFERE-SE o pedido de fls. 113. Sobreleva registrar que o entendimento 

deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas 

quando houver demonstração pela parte interessada de que foram 

realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. 5 – INTIME-SE o autor para 

diligenciar na busca do endereço do réu Idamir Correa de Carvalho a fim 

de proceder a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.6 – Com o depósito e a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o 

necessário para cumprimento da citação do réu Idamir Correa de 

Carvalho.7 – Compulsando-se os autos verifica-se que os confinantes 

não foram citados, isto posto, INTIME-SE o autor para se manifestar, a 

respeito da certidão negativa do Oficial de Justiça, que consta às fls. 102, 

no prazo de 05 (cinco) dias.8 – Do contrário, CONCLUSOS.9 – 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180690 Nr: 2665-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ URBANO FRANÇA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando a manifestação às fls. 93/96, DEFERE-SE o pedido de 

conversão do presente feito em ação de execução com fundamento no 

artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014.PROMOVAM-SE as alterações junto ao sistema APOLO e 

retificação da capa dos autos, pois o feito doravante passa a tramitar 

como execução por título extrajudicial.2 – Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC.3 – CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo.4 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º).5 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil).6 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150992 Nr: 9805-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZE NELVÁ SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO 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: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado para manifetar nos 

autos, acerca de saldo remanescente ou requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81201 Nr: 7763-76.2008.811.0006

 AÇÃO: Homologação do Penhor Legal->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS ME, ANDERSON LACERDA 

PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMARILDO FLAVIO TAMASIN, 

VIRGULINO DOS SANTOS TAMASIN, MARIA DE FATIMA TAMASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 81201

DESPACHO

1 – Por meio da petição de fls. 117, o autor informa que localizou o 

endereço de dois filhos do requerido, sendo eles VIRGULINO DOS 

SANTOS TAMASIN e MARIA DE FÁTIMA TAMASIN, contudo compulsando 

os autos, verifica-se que na certidão de óbito acostada às fls. 107, que o 

falecido deixou os seguintes filhos: MAYKON DE OLIVEIRA TOMASIN, 

MARLON OLIVEIRA TOMASIN, RIAN APOLINARI TOMASIN, AMARILDO 

FLAVIO TOMASIN JUNIOR, AMANDA LARRISA FERNANDES TOMASIN e 

ANDRIA VITORIA FERNANDES TOMASIN.

A decisão de fl. 115 determinou que a parte autora promovesse a citação 

do respectivo espólio, por seu inventariante, ou dos herdeiros.

A parte autora, então, informa somente a existência de dois herdeiros, 

com a respectiva qualificação. Requer, portanto, a citação dos herdeiros.

INDEFERE-SE por ora pedido para a citação dos herdeiros de fls. 117, 

porquanto consta nos autos a existência de outros herdeiros do falecido, 

conforme nota-se às fls. 107.

2 – INTIME-SE o autor para promover a sucessão processual, com a 

indicação de todos os herdeiros, com a respectiva qualificação, a fim de 

proceder a sua citação, no prazo de 15 dias, sob pena da extinção do 

processo sem a resolução do mérito.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 22 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176970 Nr: 441-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINER GONÇALVES DE SÁ, MARIA DENISE AMARAL 

DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL-PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - 

OAB:12409, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PAZ ALARCÓN - 

OAB:OAB/PR 37.007

 IV – DispositivoForte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada pelos embargantes 

com esteio nos artigos 487, inciso I e 920, inciso III do Código de Processo 

Civil. Ainda, considerando que houve a sucumbência recíproca, este juízo 

CONDENA as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do § 2º do art. 85 do CPC, rateado igualmente entre as partes, sendo 

vedada a compensação dos honorários advocatícios.Desta feita, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 93 de 688



art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.TRASLADE-SE cópia desta 

sentença ao processo de execução em apenso n. 9867-65.2013.811.0006 

(Código Apolo n. 162066).Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162066 Nr: 9867-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINER GONÇALVES DE SÁ, MARIA DENISE 

AMARAL DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - 

OAB:12409, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Código n. 162066

DECISÃO

Tendo em vista a decisão proferida nos embargos à execução em apenso 

(Código176970), bem como seu recebimento sem efeito suspensivo, 

INTIMEM-SE os executados para juntarem, no prazo de 15 (quinze) dias a 

planilha de cálculo atualizada, nos termos da decisão que acolheu 

parcialmente os embargos apresentados.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176908 Nr: 409-53.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FREDERICO GERLACK, IVANA APARECIDA 

LINGIARDI GERLACK, SIDNEY IVO GERLACK, SIDEMAR ANTONIO 

GERLACK, MARIA APARECIDA DA SILVEIRA GERLACK, RAQUEL 

STENCEL GERLACK, MARIA JOSÉ GERLACK NUCCI, JOÃO JOEL NUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALAIR TORQUATO, FABIANA 

KARLA TORQUATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 Autos n. 409-53.2015.811.0006 - Código n. 176908

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por SÉRGIO 

FREDERICO GERLACK e OUTROS em face de ESPÓLIO DE ALAIR 

TORQUATO.

Conforme se nota do julgamento dos embargos à execução em apenso, 

fora reconhecida a inexigibilidade do título, de modo que não há falar em 

prosseguimento da vertente execução.

Forte nestas razões acima, diante da inexigibilidade da dívida, 

DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento nos artigos 924, 

inciso III, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188169 Nr: 7106-90.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALAIR TORQUATO, FABIANA KARLA 

TORQUATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FREDERICO GERLACK, IVANA 

APARECIDA LINGIARDI GERLACK, SIDNEY IVO GERLACK, SIDEMAR 

ANTONIO GERLACK, MARIA APARECIDA DA SILVEIRA GERLACK, 

RAQUEL STENCEL GERLACK, MARIA JOSÉ GERLACK NUCCI, JOÃO JOEL 

NUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 III- DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, para declarar extinto o processo executivo em 

apenso n. 409-53.2015.811.0006 (Código n. 176908). Este Juízo 

CONDENA a parte embargada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a quantia 

executada, em conformidade com § 2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.TRASLADE-SE 

cópia desta sentença ao processo de execução em apenso.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160530 Nr: 8337-26.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE SUMITANI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE SOUZA FERREIRA, ARLENE 

JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA, JOSUÉ VALDEMIR DE 

ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 III – DispositivoPosto isso, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão deduzida 

pela parte autora e JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, na 

forma do § 3º do art. 98 do CPC.JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163645 Nr: 912-11.2014.811.0006

 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: JOSE ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA CENTER MOTOS, JOSE GOMES DA 

SILVA SOBRINHO, RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pelo autor para o fim de DECLARAR rescindido o 

contrato firmado entre as partes e CONDENAR a parte ré, de forma 

solidária, ao pagamento da quantia de R$ 5.482,45 à parte autora, 

atualizada com juros de mora de 1% a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a contar de cada pagamento.Considerando que houve 

a sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação acima 

imposta, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, devendo 

a parte demandada, ainda de forma solidária, arcar com o pagamento de 

66,66% dessa quantia, e o restante ficará a cargo da parte 

autora.Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita, na forma do § 3º do art. 98 do 

CPC.Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162079 Nr: 9880-64.2013.811.0006

 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: HÉLIO SILVA MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI, PERMUTA 

DIGITAL. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286047, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:OAB/MT 4.991, GUSTAVO 

SÍRIO DO NASCIMENTO - OAB:277279/SP, HELIO GARDENAL CABRERA 

- OAB:102529/SP, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898/SP, LUIZ 

AMAURI BORGHI JUNIOR - OAB:OAB/SP 277.279

 III - DispositivoPosto isso, este Juízo JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, razão pela qual SE 

CONFIRMA a liminar deferida às fls. 69/73, devendo ser descontado do 

valor bloqueado a quantia recebida pela parte autora antes do ajuizamento 

da demanda (R$ 4.509,99).Este Juízo DECLARA, ainda, rescindido o 

contrato pactuado entre as partes.Ainda, considerando que houve a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, rateado 

igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação dos honorários 

advocatícios.EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia bloqueada 

(fl. 75), sendo que R$ 27.280,01 deverá ser levantado em favor da parte 

autora e o restante, R$ 4.509,99, em favor da parte demandada, 

devidamente atualizados proporcionalmente à cada parte.Por corolário, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174054 Nr: 9235-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA CAMILO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE S. JUNIOR - 

OAB:18.225-B, MAIRA SILVIA GANDRA - OAB:114.472/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 III – DispositivoForte nos fundamentos acima, tendo em vista a falta de 

interesse processual, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.Em arrimo ao princípio da causalidade, CONDENA-SE a 

exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em favor do executado correspondente 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Todavia, SUSPENDE-SE a 

exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º 

do CPC. Diante da ocorrência da extinção do feito, PROCEDA-SE à 

devolução do numerário depositado em Juízo em favor do executado.Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias, mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174634 Nr: 9699-29.2014.811.0006

 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: WILSON CAMPOS DOS SANTOS, WILMA DE CAMPOS 

SANTOS PLAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPA EMPREENDEDORA E ADMINISTRADORA 

DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALEMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pelos autores para:a)Condenar a parte demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais aos autores, no importe de 

R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais) para cada um dos 

autores, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da 

sentença.b)Condenar a parte demandada, na obrigação de fazer, para, no 

prazo de 60 (sessenta) dias reformar o jazigo dos pais dos autores, 

sendo que para isso, deverão ser transladados os corpos dos pais dos 

autores para um jazigo provisório e os dois atos deverão ser agendados 

previamente e comunicado nos autos para conhecimento das partes que 

acompanharão os trabalhos.c)condenar a parte ré ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001732-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARIDES ALVES FERREIRA (RÉU)

FABIO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO USUCAPIÃO PRAZO: 15 

DIAS Dados do Processo: Processo: 1001732-08.2017.8.11.0006 Valor 

causa: R$ 22.200,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: 

RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS RÉU: FABIO FERREIRA DOS SANTOS, 

CLARIDES ALVES FERREIRA CITANDOS/INTIMADOS: RÉUS : FÁBIO 

PEREIRA DOS SANTOS E CLARIDES ALVES FERREIRA, ambos com 

endereço incerto e não sabido. FINALIDADE : CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do 

art. 259, I do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

prazo deste edital, apresentarem resposta querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela parte 

autora.INTIMAÇÃO para comparecerem a audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/05/2018 ás 16:30hs, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC). 

RESUMO DA INICIAL :A parte a autora na qualidade de legitima possuidora, 

pleiteia neste Juízo a sentença declaratória de usucapião, nos termos do 

Art. 1.238, § único do Código Civil. A presente demanda tem como objeto 

um imóvel urbano abaixo descrito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Uma área de 324,75M2 (trezentos e vinte e quatro metros 

quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados), encontrando-se 

construído no local um barracão comercial com aproximadamente 300 

metros quadrados, encontra-se registrado no cartório do Primeiro Ofício 

de Cáceres/MT sob o n. 22.597, L 3P. FL. 202 de 17/07/1974. 

DESPACHO:1 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil,3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 
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dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.4 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC.5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, 

para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, 

§3º do CPC).6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC).7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os 

confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentarem 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias.9 – INTIMEM-SE, por via postal, para 

manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram.10 – DEFERE- 

SE os benefícios constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.11 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: 

R A M O N  F A G U N D E S  B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11300273 18010919104146400000011132110 Cáceres MT, 

23 de março de 2018 ELIANA DE FATIMA SEGATTO MENDES Técnico(a) 
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, mesmo que 

fundamentada na norma processual revogada (Lei n. 5.869/73), há 

requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de 

tutela antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece 

acolhimento. Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se 

haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte 

requerente juntou ao processo o CRLV a demonstrar que o veículo é de 

sua propriedade, bem como que continua a pagar pelas prestações 

atinentes ao financiamento e serviços de manutenção do mesmo. Quanto 

ao perigo de dano, reputa-se que a parte autora também demonstrou esse 

requisito, pois a manutenção do veículo na posse do requerido implica em 

prejuízos contínuos à parte requerente, o que indica a urgência na tutela 

pretendida. Dessa forma, verifica-se que a parte autora preencheu os 

requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC/2015, notadamente a 

probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, razão pela qual 

deve a medida ser indeferida. 1 – Forte nos fundamentos acima, este 

Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

formulado pelo autor incidentalmente na exordial, com fundamento no art. 

300 do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial de propriedade da autora. 2 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Além disso, com fundamento na teoria 

dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe 

o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a 

inversão do ônus da prova. 9 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 10 – Ante as razões apresentadas, DEFERE-SE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, c/c 

art. 98 do CPC. 11 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 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.
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Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)
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RAMON FAGUNDES BOTELHO
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DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada por MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A em face de VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA, ambos 

qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 

– Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Executada a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

3 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, 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. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000986-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c 

cobrança de alugueis e acessórios da locação e rescisão contratual c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por JAIME ALVES DA COSTA em 

face de EDSON FERNANDES DA FONSECA, ambos qualificados nos 

autos. Narra o autor que é proprietário do imóvel localizado na Rua Padre 

Cassemiro, esquina com a Rua Porto Carreiro, n. 776, Centro, Cáceres/MT, 

o qual é objeto do contrato de locação firmado com a parte demandada. 

Ainda, afirma que a parte demandada está inadimplente com os alugueres 

e acessórios, além de ter abandonado o imóvel sem entregar as chaves 

ao proprietário. Requer a parte autora, em sede de liminar, a concessão da 

ordem de desocupação do imóvel. Juntou documentos com a inicial. 

Conforme despacho de id. 12185530, a parte autora promoveu a emenda 

da petição inicial, como se vê no id. 12219645. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Sem delongas desnecessárias, o contrato de 

locação encartado no id. 12132398 possui a vigência de 11/05/2016 a 

10/05/2026, bem como é destituído de garantia, como elencado no artigo 

37 da Lei n. 8.245/1991. Dentro desse quadrante, mesmo que ainda 

vigente o contrato de locação (prorrogação por prazo indeterminado – 

artigo 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91), o artigo 59, inciso IX, da Lei 

n. 8.245/91 autoriza a concessão de liminar, independentemente da 

análise do “periculum in mora”, quando, como no vertente caso, se depara 

com a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação e o 

respectivo contrato está despido de garantia. No entanto, não obstante 

esse permissivo legal, mesmo se necessária a análise dos requisitos para 

concessão da tutela de urgência, outra não seria a solução. Afinal, o 

aluguel integra o ganho mensal do locador, assumindo a nítida natureza de 

alimentos e, como tal, é sempre urgente na medida em que parte do seu 

sustento está sendo desfalcado com o inadimplemento do locatário. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO 

COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. I. Restou demonstrado 

nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em 

contrato de locação não residencial desprovido de garantias, sendo, 

assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 

8.245/1991), observada a faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da Lei n. 

8.245/1991. II. Ilegitimidade ativa não verificada. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70076031152, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

27/11/2017) (negrito nosso) “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - REQUISITOS 

PRESENTES - CONCESSÃO – POSSIBILIDADE”. Em se tratando de ação de 

despejo por falta de pagamento, é possível a concessão de liminar para a 

desocupação do imóvel, estando o contrato de locação desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei nº 8.245/91, desde que 

prestada caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos 

termos do art. 59, §1º, IX, da referida Lei. Cumpridos tais requisitos, 

impõe-se o deferimento da liminar.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.056810-9/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 19/10/0017, publicação da súmula em 20/10/2017) 

(negrito nosso) Veja-se que até mesmo se faz menção à notificação 

extrajudicial para regularizar a situação (id. 12132407), não obstante tal 

providência ser absolutamente desnecessária ao caso judicializado: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA 

DE ALUGUÉIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. O 

ÔNUS DA PROVA DO FATO NEGATIVO, COMO O PAGAMENTO, INCUMBE 

ÀQUELE QUE ALEGA O TER EFETIVADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. BENFEITORIAS. CLÁUSULA 

CONTRATUAL EXPRESSA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RETENÇÃO OU 

DE INDENIZAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de 

contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição 

em mora como condição de procedibilidade à ação de despejo por falta de 

pagamento. 2. A prova trazida aos autos é suficiente para legitimar a 

autora à propositura da ação, pois satisfatória à comprovação da 

condição das partes que compõem a lide como locador/locatário. 

Precedentes do STJ. 3. Quanto ao mérito, não há discussão a respeito da 

ocorrência do inadimplemento, fato incontroverso nos autos. Logo, 

configurou-se a situação de inadimplência da demandada, uma vez que 

nada trouxe aos autos que comprovasse o pagamento dos referidos 

locativos, assim como das demais obrigações acessórias ao contrato de 

locação, não podendo, pois, se furtar ao pagamento. 4. Denota-se do 

contrato de locação que o direito de preferência (cláusula 12ª, §1º), 

caducaria caso a o locatário não se manifestasse em trinta dias. Os 

documentos juntados com a contestação demonstram que não houve 

manifestação da locatária a fim de exercer o seu direito de preferência, 

mesmo após a troca de e-mails com a parte autora. 5. A cláusula de 

renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção é 

plenamente válida. Inteligência da Súmula 335 do STJ. Precedentes desta 

Corte e do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70055827265, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 08/03/2017) (negrito nosso) 

No vertente caso, a parte autora, com a liminar/tutela antecipada, pretende 

apenas retomar o imóvel que lhe pertence, após a aludida inadimplência. 

No entanto, mostra-se imprescindível a apresentação de caução, senão 

vejamos: “Agravo de instrumento. Locação residencial. Despejo por falta 

de pagamento c.c. cobrança. Decisão que defere a liminar para 

desocupação, vez que presentes os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei 

nº 8.245/91. Inconformismo dos locatários: não acolhimento. Possibilidade 

de deferimento da liminar, desde que seja prestada caução no valor de 

três aluguéis pela agravada, conforme prevê o art. 59, §1º, da Lei de 

Locação. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2207887-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto 

Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - 

Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de 

Registro: 01/12/2017) (negrito e grifo nosso) Ademais, se adimplente, 

bastará a parte demandada juntar o comprovante de quitação e, ainda, 

mesmo na hipótese de inadimplência, poderá purgar a mora, na forma do 

artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91. Posto isso, este Juízo: 1 – DEFERE o 

pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, a parte demandada 

desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento à apresentação de 

caução (que poderá recair sobre o próprio imóvel), nos termos do artigo 

59, § 1º, da Lei n. 8.245/91, sem prejuízo de, no aludido prazo, provar a 

quitação dos valores apresentados na demanda ou mesmo purgar a mora, 

nos moldes do artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91. Logicamente, antes de 

se expedir o mandado de despejo, deverão ser aferidas, pelo juízo, a 

idoneidade e a suficiência da caução, salvo se tratar do próprio imóvel, 

uma vez que, em relação ao bem de raiz, já se anteve a idoneidade e a 

suficiência. 2 – Nessa hipótese, com a apresentação, pela parte autora, 

da anotação da caução na correlata matrícula, EXPEÇA-SE o mandado de 
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despejo, conforme ora decidido. 3 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 4 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 5 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 6 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 8 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 9 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA TALHARIZZO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada por RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de CERAMICA 

TALHARIZZO LTDA - EPP, ambos qualificados nos autos, visando retomar 

a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das 

prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora 

e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, 

DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na 

inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo 

requerente. 2 – Executada a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida 

pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as 

alterações da Lei 10.931 de 2004). 3 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, 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. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TROCATE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 – INDEFERE-SE o pedido de citação por edital formulado pela 

parte exequente (id. 10644111). Isso porque a parte autora não 

comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o 

endereço da parte executada. Sobreleva registrar que o entendimento 

deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas 

quando houver demonstração pela parte interessada de que foram 

realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. 2 – INTIME-SE a parte 

exequente para diligenciar na busca do(s) endereço(s) da parte 

executada a fim de proceder a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. 3 – Com a indicação do(s) endereço(s) do 

confinante, EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento. 4 – Do contrário, 

CONCLUSOS. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001460-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERVECIO CABRIOTTI PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 – De início, este Juízo já promoveu a restrição de circulação do 

veículo objeto dos autos, como se colhe do id. 4139265. Depois, 

considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido de 

consulta aos sistemas em busca de endereço na forma solicitada no id. 

10632985. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação 

a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração 

pela parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. A citação pessoal é regra, enquanto que a ficta somente será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 98 de 688



possível quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte. 2 

– INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do réu a fim de 

proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

reputar-se não interrompida a prescrição, conforme o art. 240, §2º do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo da extinção do processo sem a 

resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001270-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO)

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELEI DOS REIS BEIJARANO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO Trata-se de ação monitória visando o pagamento de soma em 

dinheiro. Em decisão inicial proferida no id. 7302142, foi deferida de plano 

a expedição do mandado, advertindo ao réu que caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial. Neste sentido, preconiza o 

parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a parte requerida, 

conquanto devidamente citada (id. 10036762), deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem qualquer manifestação (id. 10537880). Ante o exposto: 1 

– CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do 

art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, 

CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do 

artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta precatória 

de citação as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 3 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000378-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o exequente não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do 

réu, INDEFERE-SE o pedido de consulta aos sistemas em busca de 

endereço na forma solicitada no id. 10710444 e id. 10720516. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. A 

citação pessoal é regra, enquanto que a ficta somente será possível 

quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte. 2 – 

INTIME-SE o exequente para diligenciar na busca do endereço do réu a fim 

de proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

reputar-se não interrompida a prescrição, conforme o art. 240, §2º do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo do arquivamento do feito. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001794-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o exequente não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do 

réu, INDEFERE-SE o pedido de consulta aos sistemas em busca de 

endereço na forma solicitada no id. 9986677. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. A citação pessoal é regra, 

enquanto que a ficta somente será possível quando esgotados os meios 

razoáveis de localização da parte. 2 – INTIME-SE o exequente para 

diligenciar na busca do endereço da parte executada a fim de proceder a 

sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se não 

interrompida a prescrição, conforme o art. 240, §2º do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo do arquivamento do feito. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000327-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEYLE DE LIMA PAVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA ANGELA DURANTI OAB - SC30820 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGURO (RÉU)

F M C CENTER CAR LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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DECISÃO Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

ajuizada por DIEYLE DE LIMA PAVÃO em face de FMC CENTER CAR LTDA 

ME e VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGURO, todos qualificados no 

encarte processual, aduzindo, em síntese, que adquiriu um veículo da 

empresa demandada, o qual fora segurado. Afirma que o contrato de 

seguro previa inúmeras coberturas, além de extensão de reboque 

ilimitado. Sustenta, ainda, que, em 03/07/2016, se envolveu em um 

acidente nas proximidades da cidade de Indiara/GO, tendo acionado o 

seguro do veículo. Na ocasião, alega que fora informado que o serviço de 

guincho não era ilimitado, mas restringia-se a 500 quilômetros de 

condução e que o autor deveria arcar com o pagamento do restante do 

trecho até a cidade de Cáceres/MT. O autor assevera que, ao chegar em 

Cáceres/MT, dirigiu-se à ré FMC Center Car, onde teria adquirido o seguro, 

sendo confirmado pela vendedora que o seguro contratado era de 

quilometragem ilimitada, inclusive, noticiando o equívoco à Seguradora. 

Ademais, alega que a Seguradora informou que somente entregaria o 

veículo mediante o pagamento da diferença da quilometragem, no valor de 

R$ 2.080,00. Narra, ainda, que procurou o gerente da empresa ré, que 

ofereceu ao autor a possibilidade de complementar o valor do seguro, 

para que a quilometragem fosse ilimitada e que, inclusive, cobriria o 

sinistro ocorrido, o que teria sido aceito pelo demandante, que afirma ter 

pagado R$ 134,28. Contudo, após informar a Seguradora da alteração da 

apólice, aduz que ela não aceitou a cobertura para o sinistro em questão. 

Alega que o gerente, então, solicitou ao autor que pagasse a diferença da 

quilometragem do guincho, no valor de R$ 2.080,00 e que, em dois dias, 

seria reembolsado, todavia, nada teria sido ressarcido. Sustenta, também, 

que, após retirar o veículo da concessionária, ele não estava funcionando 

perfeitamente, sendo que o autor afirma que levou o automóvel até a ré, lá 

permanecendo por mais 45 dias, deixando de realizar inúmeros trabalhos, 

diante da ausência do veículo. Requer, portanto, o ressarcimento dos 

prejuízos sofridos, a título de danos materiais, além de indenização por 

danos morais. Com a inicial juntou documentos. O despacho de id. 

4876450 determinou a emenda da inicial a fim de que o autor comprovasse 

a insuficiência de recursos para suportar as custas processuais. A 

emenda é vista no id. 4997585. A inicial foi recebida no id. 8207770. 

Devidamente citada, a ré Volkswagen Corretora de Seguro apresentou a 

resposta no id. 9762671, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade 

passiva, uma vez que o contrato de seguro teria sido estipulado com a 

Mapfre Seguros. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito praticado 

pela ré, que no contrato de seguro, não houve contratação de cobertura 

ilimitada, inexistindo provas acerca do direito pretendido pela parte autora. 

Realizada audiência, a conciliação restou inexitosa (id. 9806853). Já a 

F.M.C Center Car Ltda. apresentou a resposta no id. 10036341, 

sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, haja vista que não é 

parte na relação contratual entre o autor e a Seguradora. Ainda, impugna 

a gratuidade da justiça deferida à parte autora. No mérito, defende a 

ausência de responsabilidade civil e a inexistência de ato ilícito, além de 

impugnar os danos materiais e morais pretendidos. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 10416192. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. A) DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA De início, no que toca à preliminar 

de ilegitimidade passiva das demandadas, de acordo com a Teoria da 

Asserção, o exame in statu assertionis é realizado até o momento em que 

se inicia a produção de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito 

da causa e o julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim 

de procedência ou improcedência do pedido. Nesse prisma, para que 

alguém tenha legitimidade para a causa basta que tal decorra da narrativa 

da exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. No 

vertente caso, a legitimidade das rés decorrem do fato de terem, conforme 

narrado na exordial, realizado a venda do seguro à parte autora, além de 

serem responsáveis pelo conserto e entrega do veículo, ou seja, é 

inequívoca a ligação das rés que se pretendem ver excluídas da lide com 

os fatos aqui discutidos. Ademais, como já dito, a verificação de 

responsabilidade das rés é questão meritória, de modo que este Juízo 

indefere a preliminar em questão. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA 

Inicialmente, a parte demandada insurge-se quanto ao deferimento da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. No ponto, a parte 

demandada deixou de trazer aos autos qualquer documento capaz de 

alterar o cenário apresentado na inicial, sendo certo que a profissão e a 

renda mensal do autor já eram de conhecimento do Juízo quando do 

deferimento da gratuidade da justiça, não afastando, por si só, a 

hipossuficiência declarada na exordial, mormente porque ausente 

qualquer elemento nos autos em sentido contrário. Logo, INDEFERE-SE o 

pedido de revogação da gratuidade da justiça. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e na 

contestação. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes 

pontos: (a) quais os termos do seguro contratado; (b) se houve a 

contratação do seguro com cobertura ilimitada; (c) se seria possível a 

alteração da cobertura contratada para incluir o sinistro já ocorrido; (d) se 

fora garantido o ressarcimento da quantia paga pela diferença da 

quilometragem; (e) se houve demora na entrega do veículo; (f) quais os 

danos sofridos pela parte autora; (g) a existência de danos morais e a sua 

extensão. Diante dos pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000810-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, 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. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000595-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TADEU DA SILVA CAVALCANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração 

opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, atacando a 

sentença de ID n. 11300164, sob o argumento de que a referida decisão 

apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022, 

inciso I do CPC. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decida-se. Os 

embargos foram opostos tempestivamente. No caso dos autos, este Juízo 

entende que razão não assiste ao recorrente, isso porque não há 

qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão em análise, que 

deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado. Em realidade, pretende o recorrente com a interposição deste 

recurso realizar a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de 

suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. No 

mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são 

cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como 

forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi 

devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração 

nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) 

Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, 

este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo 

a decisão atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001610-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de execução ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA NEVES, ambos qualificados no 

encarte processual, visando à satisfação do débito descrito nos autos. 

Realizados alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo a extinção do processo em razão do adimplemento da dívida 

(id. 12153181), com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamenta-se e decide-se. Compulsando 

os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, verifica-se que 

o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida. Certo é que, em 

se tratando de demanda executiva, ocorrendo o pagamento, não há falar 

em extinção por perda superveniente do objeto, mas pela satisfação da 

obrigação, conforme disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil. 

PROMOVA-SE a baixa da restrição judicial inserida pelo sistema Renajud 

(id. 3732123). Em seguida, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares. 

Cáceres/MT, 23 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004626-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTECA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERSICANO NARA OAB - SP143010 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. JOSE BARRETO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA APRESENTAR DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA DÍVIDA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID 11925356), 

apresentando o demonstrativo atualizado da dívida. Cáceres/MT, 23 de 

março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007252-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 23 de março de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002295-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 11205937), sob pena de anotação e demais 

providências, na forma prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Cáceres/MT, 23 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001324-17.2017.8.11.0006

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:

ANEZIO FERNANDES JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os autos com 

a finalidade intimar a parte requerida, na pessoa de seu Advogado, com o 

fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com relação ao teor dos 
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documentos juntados ao feito pela parte autora (ID 11648362), pleiteando 

o que entender de direito. Cáceres/MT, 23 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006 

AUTOR: ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONCALVES RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO 

FERNANDO POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos, etc. RECEBO A INICIAL acolhendo as ponderações 

contidas na última manifestação (id. 11793081) ficando consolidado e 

delimitado o polo ativo da demanda apenas e tão somente por ADRIANA 

MORAES DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO GONÇALVES, sendo 

certo que a pretensão deduzida na inicial tem por escopo exclusivo a 

órbita jurídica de ambas as requerentes. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência considerando que o legislador infraconstitucional buscou através 

do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) privilegiar a chamada 

autocomposição, primando pela solução pacífica dos conflitos sendo 

norma fundamental do processo civil o estímulo à conciliação/mediação 

(art. 3°, §3° do CPC), antes de apreciar o requerimento de tutela de 

urgência, hei por bem aguardar a audiência a ser designada para tal fim 

conforme o procedimento. Em suma, postergo a análise do pedido de tutela 

de urgência para o momento posterior à audiência de autocomposição. 

Portanto, deverá o cartório impulsionar o processo nos seguintes termos: 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Conste ainda no mandado que o prazo 

para contestar a ação fluirá a partir da decisão que apreciar o 

requerimento de tutela de urgência. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa de sua Advogada (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 23 de Março de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, realize a implementação do cumprimento da 

sentença exarada (ID 10622662), com relação aos honorários de 

sucumbência. Cáceres/MT, 23 de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001247-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001247-71.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: VICENTE DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Considerando o informe de rendimentos do 

autor (12307602 - Pág. 1), bem como a própria causa de pedir em que 

expressa ter o mesmo aplicado significativos valores em negócio cujo 

objeto era incerto, verifico indicativos de que o autor não se enquadra ao 

conceito de pessoa hipossuficiente sob o prisma econômico. Sendo 

assim, atento ao que dispõe o art. 99, §2° do Código de Processo Civil, 

intimo o autor para que no prazo de 15 dias justifique seu pedido de 

gratuidade de modo a expor que atualmente encontra-se com sua renda 

comprometida implicando então na impossibilidade de suportar com os 

encargos do processo, ou para que no mesmo prazo recolha as custas 

iniciais do processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

20 de Março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. 

Legal

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001239-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001239-94.2018.8.11.0006 

AUTOR: CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. É de conhecimento público e notório que o 

autor se trata de profissional liberal da área médica (MÉDICO) há muito 

estabelecido nesta cidade, sendo aparente que a sua condição 

econômico/social não se enquadra ao conceito de hipossuficiência 

disposto na Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. 

Ademais, pela própria causa de pedir observa-se a dissonância do 

conceito de hipossuficiência econômica, porquanto o autor informou ter 

investido R$32.132,92 no negócio implementado pelo réu (de rentabilidade 

incerta) - posteriormente declarado nulo pelo judiciário. Sendo assim, 

atento ao que dispõe o art. 99, §2° do Código de Processo Civil, intimo o 

autor para que no prazo de 15 dias justifique seu pedido de gratuidade de 

modo a expor que atualmente encontra-se com sua renda comprometida 

implicando então na impossibilidade de suportar com os encargos do 

processo, ou para que no mesmo prazo recolha as custas iniciais do 

processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Março 

de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001261-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001261-55.2018.8.11.0006 

AUTOR: WANDERLEY GUILHERME RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por WANDERLEY GUILHERME em face de 

BANCO CRUZEIRO DO SUL. Antes de impulsionar o processo, necessário 

se faz a emenda da inicial nos seguintes pontos: a) deverá o autor 

comprovar sua incapacidade financeira, porquanto, em que pese a juntada 

de “informe de rendimentos” e extrato bancário, este último está 

desatualizado (refere-se ao ano de 2016). Não obstante, realizando a 

simulação das custas iniciais (em ferramenta específica contida no site 

TJMT) apurou-se que as custas iniciais de distribuição importariam em 

R$663,05, quantia esta que representa 14,24% dos rendimentos líquidos 

do autor (R$4.653,23 – id. 12314530 - Pág. 1). Ademais, em que pese ter 

feito constar na plataforma PJE a litigância em justiça gratuita, observo que 

em meio aos seus requerimentos formulou o pedido de gratuidade apenas 

na hipótese de recurso inominado (hipótese dissonante do procedimento 

adequado à presente demanda); b) em que pese a informação de que o 

pedido foi inicialmente ventilado no Juizado Especial e naquele Juízo 

extinto o processo sem resolução de mérito, não há em meio aos 

documentos anexos à inicial qualquer informação que sinalize a existência 

de pretensão resistida. Ocorre que este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, para que haja interesse de agir (condição essencial ao 

exercício da ação) imperioso que se demonstre a pretensão resistida, ou 

seja, que o autor tenha buscado a solução da problemática narrada de 

modo prévio, na via extrajudicial. Tal requisito pode ser cumprido, acaso 

tenha havido resistência por meio de contestação na ação que tramitou no 

Juizado Especial, informação esta não exposta neste ação. Partindo-se 

das referências acima, amparando-me no disposto no art. 321 do Código 

de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias para que o autor emende a 

inicial. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Março de 

2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001291-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001291-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por IRENIS SAMPAIO DE OLIVEIRA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente observo que a autora 

declarou-se pessoa hipossuficiente sob o prisma financeiro de modo que 

requereu os benefícios da justiça gratuita. Outrora, dentre os pedidos 

trazidos à baila, a autora requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. No entanto, 

afirma que é professora aposentada, de modo que paira a dúvida quanto a 

sua condição de hipossuficiente, eis que aparentemente possui renda, 

sendo capaz de arcar com o pagamento das custas. Não obstante, o 

extrato bancário colacionado aos autos (id. 12334900 - Pág. 3) possui 

informação desatualizada porquanto os dados contidos no documento 

aludem ao ano de 2013. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] 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.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar a autora o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001294-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001294-45.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: HILTON VIGNARDI CORREA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por HILTON VIGNARDI CORREA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente observo que o autor 

declarou-se pessoa hipossuficiente sob o prisma financeiro de modo que 

requereu os benefícios da justiça gratuita. No entanto, afirma que é 

Advogado, de modo que paira a dúvida quanto a sua condição de 

hipossuficiente, eis que aparentemente possui renda, sendo capaz de 

arcar com o pagamento das custas. Não obstante deixou de trazer 

qualquer dado para servir de parâmetro para a análise de sua condição 

econômico/financeira. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] 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.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 
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ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001295-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001295-30.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVAO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por JEAN CARLOS DOS SANTOS 

MONTALVÃO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente 

aponto que dentre os pedidos trazidos à baila, o autor requer a gratuidade 

da justiça, alegando insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais. No entanto, afirma que é Comerciante, de modo que paira a 

dúvida quanto a sua condição de hipossuficiente, eis que aparentemente 

possui renda, sendo então capaz de arcar com o pagamento das custas. 

Não obstante, não trouxe qualquer dado para servir de parâmetro à 

análise de sua alegada condição financeira. Nesse aspecto, é preciso 

lembrar que “[...] 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.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de 

processo Civil disponha sobre a concessão da justiça gratuita àqueles 

que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas e 

despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência 

não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção 

relativa, que necessita de outros elementos capazes de comprovar a 

incapacidade financeira, mormente porque a Constituição Federal dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, 

diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar ao autor o 

direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo, e, para tanto, deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprovem sua renda 

mensal e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Após o decurso do prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001298-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANNYELLE GONZAGA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001298-82.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: RANNYELLE GONZAGA MOTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por RANNYELLE GONZAÇA MOTA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente aponto que dentre os pedidos 

trazidos à baila, a autora requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. É bem certo 

que por se qualificar como estudante não há que se falar em auferimento 

de renda. Por outro lado, a considerar a causa de pedir verifica-se que a 

autora possuiu capacidade financeira para investir em negócio de alto 

risco o valor de R$15.675,00. Vale lembrar que referido investimento 

ocorreu no ano de 2013 (segundo dados da inicial), quando a autora 

possuía apenas 18 anos de idade (vide documento pessoal juntado no id. 

12336080 - Pág. 1 em paralelo com as informações da inicial). Logo, como 

a mesma em 2013 já possuía capacidade econômico/financeira para 

realizar aplicações/investimentos de significativos valores, não é 

desarrazoado presumir que a mesma possua alguma fonte de renda que 

lhe garanta a capacidade de arcar com as custas do processo. Ocorre 

que não há em meio aos documentos encartados na inicial qualquer 

documento que sirva de parâmetro ao Juízo a fim de aferir a capacidade 

financeira da requerente. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] 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.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar a autora o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001301-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001301-37.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PINHEIRO RAMOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVÃO em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Inicialmente aponto que dentre os 

pedidos trazidos à baila, o autor requer a gratuidade da justiça, alegando 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. No entanto, 

afirma que é Comerciante, de modo que paira a dúvida quanto a sua 

condição de hipossuficiente, eis que aparentemente possui renda, sendo 

então capaz de arcar com o pagamento das custas. Não obstante, não 

trouxe qualquer dado para servir de parâmetro à análise de sua alegada 

condição financeira. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] 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, 
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livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do 

CPC, convém facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 

15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001287-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001287-53.2018.8.11.0006 

AUTOR: RONALDO MARTIN FRAGA RÉU: AYMORE Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ajuizada por 

RONALDO MARTINS FRAGA em face de AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Inicialmente verifica-se a 

necessidade de emenda da inicial. Senão, vejamos: No tocante ao valor da 

causa estabelece o Código de Processo Civil o quanto segue: Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na 

ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, 

dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a 

data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, 

a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - 

na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas 

pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

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

soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são 

alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal. À luz do que dispõe o art. 292, II, 

quando a ação tem por objeto a revisão de contrato (como é o caso desta 

demanda) deverá o autor averbar como valor da causa a importância 

correspondente ao valor do contrato ou a sua parte controvertida. Assim 

sendo, não se verifica – ao menos em cognição sumária – qualquer razão 

para que o valor da causa seja aquele apontado pelo autor, qual seja 

R$37.144,96 (trinta e sete mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e 

seis centavos). Com efeito deverá o autor atenta-se ao valor do contrato 

ou quanto ao valor que pretende controverter para fins de averbar o 

correto valor à causa. Não obstante, outro ponto merece destaque! É que 

o autor – em que pese a causa de pedir – não comprovou no processo a 

sua condição de hipossuficiente para fins da lei 1.060/50 e 98 e ss. do 

Código de Processo Civil. Reverbero no sentido de que, em que pese a 

sua causa de pedir externar o inadimplemento de parcelas de 

financiamento de veículo tal circunstância, por si só, não nos traz a 

absoluta segurança de que o autor não possua condições para suportar 

os encargos do processo. Ora, veja que autor é Advogado que atua em 

causa própria e que milita na Comarca já há alguns anos. Nesse aspecto, 

é preciso lembrar que “[...] 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.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossufiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Aliás, veja que sequer a declaração de hipossuficiência econômica 

foi anexada à inicial! Com efeito, nos termos do art. 321 e 99, §2°, ambos 

do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que o autor promova o seguinte complemento em sua inicial: a) a 

readequação do valor da causa à luz do que dispõe o art. 292, II do Código 

de Processo Civil; b) deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício de justiça gratuita, documentos que comprovem 

sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá 

recolher as custas judiciais e despesas processuais Após o decurso do 

prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de 

março de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001337-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GUSTAVO SAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001337-79.2018.8.11.0006 

AUTOR: VITOR GUSTAVO SAES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS ajuizada por VITOR GUSTAVO SAES em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os pedidos trazidos à baila o Autor 

requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão 

da justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de 

pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros elementos 

capazes de comprovar a incapacidade financeira. No presente caso, 

apesar de alegar a incapacidade financeira de custear as despesas e 

custas judiciais do processo, o Requerente não trouxe qualquer 

comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Ademais, há elementos 

capazes de afastar a presunção de insuficiência, tendo em vista que há 

nos autos noticia de que o autor é empresário. Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém 

facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda mensal 
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(cópias carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, retorne-me concluso os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em subst. legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001338-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BATISTA DA SILVA MARCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001338-64.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: GEOVANI BATISTA DA SILVA MARCENA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por GEOVANI BATISTA DA SILVA 

MACENA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os pedidos 

trazidos à baila, o Autor requer a concessão da justiça gratuita. O atual 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, caput, a 

previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossuficiência não pode ser de todo 

afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que 

necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. No presente caso, apesar de alegar a incapacidade financeira 

de custear as despesas e custas judiciais do processo, o Requerente não 

trouxe qualquer comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Ademais, 

há elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência, tendo em 

vista que há nos autos noticia de que a parte Autora aufere renda, vez 

que informou ser Militar. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, 

do NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para 

apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documento que comprove sua renda mensal (cópias carteira de trabalho, 

holerite, extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me 

conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 

2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001340-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CONCEICAO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001340-34.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: TANIA DA CONCEICAO RIBEIRO RODRIGUES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por TANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

RODRIGUES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os 

pedidos trazidos à baila, a Autora requer a concessão da justiça gratuita. 

O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, 

caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossuficiência não pode ser de todo 

afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que 

necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. No presente caso, apesar de alegar a incapacidade financeira 

de custear as despesas e custas judiciais do processo, o Requerente não 

trouxe qualquer comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Deste 

modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o 

pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópias carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001341-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001341-19.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

ajuizada por ANA MARIA RIBEIRO em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. Dentre os pedidos trazidos à baila, o Autor requer a concessão da 

justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz 

em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos 

que não possuem condições de arcar com as despesas processuais. No 

entanto, a nova legislação processual civil se ateve a mencionar que o 

beneficio deveria ser concedido à pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de insuficiência. 

Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas normas 

processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo com os 

valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse aspecto, 

no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto constitucional 

prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de 

pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros elementos 

capazes de comprovar a incapacidade financeira. No presente caso, 

apesar de alegar a incapacidade financeira de custear as despesas e 

custas judiciais do processo, a Requerente não trouxe qualquer 

comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém 

facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda mensal 

(cópias carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no 
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mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 22 de Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito em Subst. Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006 

AUTOR: REINALDO NORBERTO DA SILVA RÉU: AYMORE, RAFAEL 

MARTINS REBEQUI - ME Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a 

parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015), traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar a 

presunção de insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de 

que a parte Autora aufere renda, pois se identificou como funcionário 

público. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes 

de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 23 de Março de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002065-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BEIT CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 10 dias, 

efetue o recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa. Cáceres/MT, 23 de março de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96490 Nr: 1553-38.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222

 Certifico para os devidos e legais efeitos e de acordo com o artigo 152, VI 

do NCPC e Provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

de 05 (cinco) dias efetue o depósito da importância de R$ 105,00 (cento e 

cinco reais,), referentes a Diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do Mandado de Intimação dos Requeridos, devendo a guia de 

depósito ser retirado no site do TJ/MT e comprovado o pagamento nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155246 Nr: 2746-83.2013.811.0006

 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: JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDEN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da manifestação da parte requerida acostada às fls.177, e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173319 Nr: 8724-07.2014.811.0006

 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): JACARE CONTABIL EIRELI LTDA, ROSALVO 

CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, os RECURSOS de 

APELAÇÃO de fls.166/169 e 170/177 foram protocolados tempestivamente 

. Razão pela qual, INTIMO as partes, na pessoa de seus advogados, para, 

querendo apresentarem contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173325 Nr: 8729-29.2014.811.0006

 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): JACARE CONTABIL EIRELI LTDA, MARIA 

ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO, CAMILO AUGUSTO GATTASS 

COSTA, ROSALVO CARNEIRO, BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO a parte autora, para,querendo apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 107 de 688



contrarrazões.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 9049-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO REIBEIRO 

- OAB:15581/O, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/O

 Cetifico para os devidos e legais efeitos que conforme o Artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO os presentes autos para 

INTIMAR a parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, requrendo o que entender de direito acerca da manifestação 

do Leiloeiro, acostado às fls. 90 do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184902 Nr: 5169-45.2015.811.0006

 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: DIAS AUTO POSTO LTDA, PAULO SÉRGIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DE MELO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23.635/O, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente a fim de 

INTIMAR a parte autora para que tome conhecimento que a 1ª e 2ª praça 

do Leilão efetuado no feito obteve resultado negativo, bem como para que 

se manifeste no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148869 Nr: 7429-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEIR BATISTA SOUTO, IVANILDA DONIZETE 

DE LIMA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR 

a parte autora, na pessoa de seu advogado, para se manifestar nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, acerca 

da Certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita:

"Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me no endereço 

constante, e ali sendi, deixei de CITAR os devedores Odair Batista Souto e 

Ivanilda Donizete de Lima Souto, em virtude de não ter encontrado os 

mesmos no referido endereço e nem dentro desta cidade. Como também 

fui informado pela moradora vizinha ao endereço, a Sra. Iracema, que os 

mesmos há muitos anos que mudaram para a cidade de Campo Novo do 

Parecis-MT, não sabendo informar o endereço nem o atual paradeiro dos 

mesmos. Certifico também que deixei de proceder o Arresto, em virtude de 

não ter encontrado nenhum bem em nome dos executados acima 

mencionados. Arenápolis, 6 de dezembro de 2017. Humberto Longuinho 

de Souza - Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169034 Nr: 5450-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI XISTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON GALONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e Provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR o 

Executado, através de seu advogado para que se manifeste nos autos 

acerca do pedido de adjudicação (art. 876 do CPC), no prazo de 05 

(cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152440 Nr: 11433-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

267 folhas (dois volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Autora para que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164190 Nr: 1394-56.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a sentença TRANSITOU EM JULGADO, assim, intimo a 

parte autora, por meio de seu advogado, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155532 Nr: 3069-88.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYZA DA SILVA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos aportaram nesta secretaria contendo 449 fls 

(três volumes)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente para que se manifeste requerendo o que 

entender pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 1272-24.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY APARECIDA BRUNO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, JOSUÉ 

AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

Procurador do Estado MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos aportaram nesta secretaria contendo 238 

folhas (02 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seus advogados, para que 

no prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 1114-66.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DE SOUZA MELO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

Procurador do Estado MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos aportaram nesta secretaria contendo 267 

folhas (02 volumes) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seus advogados, para que 

no prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167090 Nr: 3939-02.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA BORGES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;b)Incabível o reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, I do CPC/15;c)Condenar a requerente ao 

pagamento das custas judiciais; d)Honorários advocatícios pelo vencido 

fixados em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do 

CPC/15; e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 69753 Nr: 7207-11.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIO VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CUSTODIO INACIO DOS SANTOS 

- OAB:16139/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C RECEBIMENTO 

DE DIFERENÇAS ajuizada por VALÉRIO VIDAL DOS SANTOS contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, no qual aduz, em síntese, que:

• é militar da reserva remunerada com o posto de Soldado, Classe D;

• foi Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso pelo período de 

23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias;

• houve omissão da Administração Pública por não ter efetuado a tua 

promoção de patente (de Soldado para Cabo), a qual, de acordo com o 

Decreto Governamental n.° 1932/89 deveria se dar depois de completados 

15 (quinze) anos de prestação de serviços;

• requer a progressão em carreira militar, a fim de refletir efeitos na 

aposentadoria percebida, bem como para que sejam adimplidas as 

diferenças dos soldos oriundos da respectiva promoção. (fls. 02/06).

Documentos de fls. 07/11.

Despacho inicial à fl. 12.

Contestação do Estado de Mato Grosso às fls. 15/31.

Impugnação às fls. 33/34.

Sentença de fls. 61/69, reconhecendo a prescrição do direito de fundo.

Apelação às fls. 71/79, com provimento do recurso para cassar a 

sentença, deixando de reconhecer a prescrição (fls. 109/115).

Pedido de julgamento antecipado da lide à fl. 121 pelo autor.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O feito deve ser necessariamente chamado à ordem.

De início, é de se revogar o despacho retro porquanto impertinente a atual 

fase processual, devendo ser encaminhado para prolação de sentença.

Tratando-se a matéria em voga exclusivamente de fato e de direito e 

havendo pedido de julgamento antecipado da lide das partes, impõe-se, 

desde logo, a prolação de sentença, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Não havendo preliminares, reporto-me ao mérito da causa.

Versam os autos sobre duas questões:

a) pedido de promoção do autor para o posto de Cabo da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso;

b) pedido de pagamentos de diferenças relativas à patente de Cabo, a 

serem considerados desde a data em que fora completados exatos 15 

(quinze) anos de serviços militares prestado pelo autor.

É o caso de improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A pretensão do autor se refere ao direito de promoção em carreira militar 

previsto no Decreto n.º 1.932/1989, o qual trata sobre a criação do quadro 

especial na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como disciplina 

sobre os critérios de promoções de patentes, dispondo, assim, o referido 

ato normativo:

 "Art. 1º - Fica criado na Polícia Militar do Estado Quadro Especial onde 

serão computadas as Praças promovidas como recompensa, prevista no 

Artigo 7º da Lei n° 5.514 de 25 de setembro de 1989.

§ Único - As promoções de que trata este Artigo não poderão exceder a 

2% ( dois por cento) do efetivo previsto para Cabos e Soldados PM e BM, 

anualmente.

Art.2º - Serão promovidas a graduação de 3º Sgt PM e BM, os Cabos PM e 

BM que satisfazem os seguintes requisitos:

I - Possuam 15 (quinze) anos ou mais de efetivo serviço;

II - Obtenham conceito favorável do seu Comandante Chefe ou Diretor, 

homologado pelo Cmt Geral da PM/MT;

III - Estejam classificadas no Bom comportamento;

IV - Não incidam em quaisquer outros impedimentos de acesso, em caráter 

temporário ou definitivo, estabelecidos no Regulamento de Promoções de 

Praça, em vigor na Corporação;

Art.3º - Serão promovidas a graduação de Cabo PM e BM, os Soldados PM 

e BM que satisfaçam os seguintes requisitos.

I - Possuam 15 (quinze) anos ou mais efetivo serviço;

II - Obtenham conceito favorável do seu Comandante Chefe ou Diretor, 

homologado pelo Cmt Geral da PM/MT;

III - Estejam classificadas no Bom comportamento;

IV - Não incidam em quaisquer outros impedimentos de acesso, em caráter 

temporário ou definitivo, estabelecidos no Regulamento de Promoções de 

Praça, em vigor na Corporação;

Art. 4º - As Praças atingidas por este Decreto somente poderão serem 

beneficiadas por uma promoção.

Art. 5º - Aplicam-se as promoções das praças de que trata este Decreto, 

no que coube, as disposições do Regulamento de Promoção de Praça da 

Policias Militar.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário."

É importante frisar que, no caso dos autos, não há promoção por mero 

decurso de prazo, visto que as promoções não podem ser automáticas. 

Exige-se uma relação de outros requisitos que devem ser preenchidos 

conforme descrito.

 Nessa perspectiva, para alcançar o referido pleito, deveria o autor 

preencher, CONCOMITANTEMENTE todos os requisitos exigidos pelo ato 

normativo supra, quais sejam:

 a) tempo de serviço igual ou superior a 15 (quinze) anos;

 b) obtenção de conceito favorável do seu Comandante Chefe ou Diretor, 

homologado pelo CMT geral;

 c) a classificação com bom comportamento;

 d) a não incidência em quaisquer outros impedimentos de acesso, para 

que só assim possa ser promovido para patente superior.

Dos autos, verifica-se que o primeiro requisito foi devidamente preenchido 

pelo autor, eis que laborou mais de 23 (vinte e três) anos junto à Polícia 
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Militar do Estado de Mato Grosso, preenchendo, assim, o requisito exigido 

no inciso I, do decreto 1932/89, conforme comprovado à fl.08.

De igual modo, também resta demonstrado que o autor alcançou o 

conceito de "bom comportamento", cumprindo com o requisito estabelecido 

no inciso III, do referido decreto, conforme certificado à fl.49.

 Contudo, o autor não fez prova do preenchimento dos demais requisitos – 

recomendação expedida pelo Comandante Chefe ou Diretor e ausência de 

impedimentos à promoção, prova que competia à parte interessada, a não 

ser suas alegações iniciais, provas estas de natureza documental, da qual 

a parte autora se desincumbiu.

De mais a mais, é de se dizer que existe um critério de ordem subjetiva, 

quanto à recomendação expedida pelo Comandante Chefe ou Diretor, que 

é vedado ao Poder Judiciário suprimir. Deste modo, tratando-se a 

promoção de ato administrativo, a apreciação do comportamento do militar 

é atributo de conveniência e oportunidade, que estão abolidas da 

competência do Judiciário, cabendo-lhe tão-somente averiguar a 

legalidade do ato.

É certo que o ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito 

recai sobre a parte Autora, nos termos do art. 373, I, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Se a parte autora não logrou êxito em tal desiderato, não há como imputar 

ao réu conduta omissiva supostamente lesiva, a qual não foi comprovada.

Desse modo, não havendo nos autos a juntada de documentação hábil a 

comprovar o correto preenchimento pelo autor de TODOS OS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS, a saber aqueles estabelecidos nos incisos I ao IV do 

decreto 1932/89, não há o que se falar em direito adquirido pelo autor, em 

razão da ausência de elementos fundamentais que comprovem o erro 

administrativo no qual se funda a pretensão do autor, razão pela qual a 

improcedência da ação é a medida que impõe.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POLICIA MILITAR. CURSO DE 

FORMAÇÃO DE CABOS E SARGENTOS. PRETERIÇÃO. RESSARCIMENTO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS DEMAIS 

REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Os 

requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o 

preenchimento das demais exigências previstas no edital de convocação 

para matrícula no Curso de Formação de Cabos e de Sargentos, motivo 

pelo qual, embora excluído o critério de tempo de serviço, não merece 

guarida a pretensão de ressarcimento por preterição. 5. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - D F ,  A P C  2 0 1 2 0 1 1 0 6 4 2 0 1 0  D F 

0003633-76.2012.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam 

Belmiro, julgado em 15/10/2014, publicado em 21/10/2014).

ADMINISTRATIVO. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO 

EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA. 

CARACTERÍSTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. PRETERIÇÃO 

NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA 

MANTIDA. (...) 3 - O militar deve demonstrar a satisfação dos requisitos, à 

época, para a ascensão na graduação, não havendo ressarcimento por 

preterição quando a antiguidade na graduação não se mostra como único 

requisito a ser observado. 4 – Ausente a prova de erro administrativo que 

fundaria o pleito por preterição, a mera alegação dissociada da 

demonstração de requisitos similares ao apontado paradigma, impede o 

acolhimento da pretensão. 5 - Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF, 

APC 20140110049828, Segunda Turma Cível, Relª. Desª. Leila Arlanch, 

julgado em 19/08/2015, publicado em 27/08/2015).

Isto posto e por tudo mais que consta dos autos, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do 

CPC/15;

c) Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 98 

CPC/2015;

d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013483-77.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SILVA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-85.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NEVES SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

EASYCOB CONSULTORIA- TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA 

COBRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ALTINO DE MEDEIROS FLEISCHHAUER OAB - RJ58991 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-88.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY CANAVARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007406-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007412-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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: 05/04/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007417-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIL RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007418-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCI DE JESUS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007420-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA GUIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007421-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010628-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

HERBERT DA SILVA REZENDE OAB - MT0008012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007425-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA COSTA SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 05/04/2018 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: 8011687-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENY NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007427-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 05/04/2018 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: 1007428-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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: 05/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010502-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PIMENTEL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DA AÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007429-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISMINO EVILASIO ARDAIA (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: 05/04/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007436-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEJANIR CEZARIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 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: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A(S) PARTE(S) DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ID 

(11621424), FICANDO CIENTE QUE, CASO QUEIRA, PODERÁ INTERPOR 

RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007438-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENER LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 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: 1000589-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE PORANGABA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes da juntada do Termo de Audiência e dos respectivos 

áudios, bem como para no prazo de 5 (cinco) dias manifestarem por 

escrito a respeito das provas elaboradas na audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006020-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRADIA CICERA DE CASTRO TSUKAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

impugnar a contestação no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007439-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO TREVIZAN LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES 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: 05/04/2018 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: 1007441-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 05/04/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007000-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)
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ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

manifeste o autor no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012146-14.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

 

exequente em 5 dias aportar nos autos o cálculo de liquidação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CELESTE DUARTE 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)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013342-92.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE O AUTOR EM 5 DIAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO DE PGTO 

ID 11664953

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007611-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA XAVIER SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE ID 11006287 ABAIXO 

TRANSCRITA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1007611-93.2017.8.11.0006 REQUERENTE: TANIA XAVIER SOARES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, consta da inicial que a Requerente é genitora do 

menor Samuel Soares Dias, que foi diagnosticado com Pneumopatia e 

Sequelas Neurológicas causadas em decorrência de choque séptico e 

hipóxia, razão pela qual foi instada uma HomeCare em sua residência. 

Informa ainda a Requerente que propôs ação junto a 1ª Vara Cível desta 

comarca, distribuída sob n. 1001423-84.2017.811.0006, na qual foi 

deferida liminar em favor da parte autora determinando ao Requerido que 

efetuasse o pagamento das contas de energia em atraso dos meses de 

novembro/2016 a outubro/2017, bem como que custeasse as 

subsequentes, devendo ainda, instalar medidor específico para aferição 

do gasto da HomeCare. Prossegue relatando que mesmo diante da 

determinação judicial exarada nos autos supracitados, o Requerido não 

efetuou o pagamento das contas pendentes, colocando a vida do menor 

Samuel em risco, caso o fornecimento de energia seja interrompido. A 

inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: documentos 

pessoais; declaração de hipossuficiência; receituário médico, laudos 

médicos informando a necessidade da HomeCare, cópia da decisão 

proferida nos autos n. 1001423-84.2017.811.0006, contas de energia em 

atraso e aviso de cobrança. É o que merece registro. Fundamento e 

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. 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 na abstenção por parte 

do Requerido em interromper o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora em que reside a Requerente e seu filho Samuel, em 

caso de atraso no pagamento. 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 da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

do grave quadro clínico do menor Samuel, o qual necessita de ventilação 

mecânica de forma contínua para sobreviver, tendo sido instalado em sua 

residência uma HomeCare, o que consequentemente elevou de 

sobremaneira o valor da conta de energia elétrica, estando estas em 

patamar superior às possibilidades financeiras da Requerente. Ademais, a 

obrigação de honrar com as referidas contas de energia elétrica foram 

imputadas, por decisão judicial, a terceiro, no caso o Estado de Mato 

Grosso, e não à parte requerente. Com efeito, em que pese ser 

assegurado o direito da empresa fornecedora de energia elétrica em 

receber a contraprestação do serviço prestado, o direito a vida do menor 

Samuel indiscutivelmente se superpõe, exigindo atuação firme do Poder 

Judiciário. Nesse sentido a jurisprudência tem se manifestado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA 

ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. 

ENCEFALOPATIA CRÔNICA. TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR PELO 

MÉTODO THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO À VIDA QUE SE SOBREPÕE 

A UMA MERA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. O contrato 

de plano de saúde não pode, consoante dispõe o art. 51, inciso IV, do 

Código de Defesa do Consumidor, impor obrigações abusivas que 

coloquem o consumidor em manifesta desvantagem perante o prestador 

de serviço. Somente ao médico que acompanha o caso é dado 

estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar 

os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a cooperativa médica 

não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis 

para o reestabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em 

risco a vida do consumidor. (TJ-MT - AL 1413121812015812000 MS 

1413121-81.2015.8.12.000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 08/03/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

11/03/2016).” Assim, diante da realidade das partes, e ainda, 

considerando o poder geral de cautela, é possível o deferimento 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 A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao Requerido, ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Requerente, 

em caso de atraso; C) O não cumprimento do item “B” acarretará multa no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais); D) Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da 

ação; E) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providencias. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em substituição legal 

Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11006287 17120520472908000000010847409

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012833-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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VALQUIRIA LAURA DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231924 Nr: 2357-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169.025 MG

 Vistos etc;

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Instrução para o dia 12/04/2018, às 13h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231900 Nr: 2327-87.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Vistos etc,

I – Designo audiência para a inquirição das testemunhas para o dia 

04/04/2018, às 12h50min.

II - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

III – intime-se a defesa técnica e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163022 Nr: 311-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDEREOTTO 

JUNIOR - OAB:9.207

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o 

acusado JULIANO DA SILVA LIMA, conhecido por “Pintado”, brasileiro, 

solteiro, natural de Cáceres- MT, nascido em 18 de maio de 1980, filho de 

Esmeraldo Sebastião de Lima e Maria Adriana da Silva Lima, residente na 

rua Santa Helena, n. 31, Vila Irene, município de Cáceres – MT, como 

incurso nas sanções do Art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Passo a 

análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código 

Penal:De acordo com as características do delito carreadas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229928 Nr: 1119-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE RICARDA PEREIRA DE SOUZA, 

THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc,

Defiro o Pedido de juntada de instrumento de procuração do Advogado de 

defesa da ré Rosilene Ricarda Pereira de Souza. Cumprida a finalidade, 

DEVOLVA-SE à origem, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 3949 Nr: 933-80.1997.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 10077 Nr: 507-63.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VIEIRA, ROBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 11238 Nr: 6609-62.2004.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS 

- OAB:4682-A

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 14885 Nr: 6602-70.2004.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARCOS PEREIRA SALAROLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 25801 Nr: 1439-90.1996.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CÂNDIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 26239 Nr: 2011-02.2003.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 26265 Nr: 2997-24.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERLEI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 43782 Nr: 2267-71.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR LEITE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.
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 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 67903 Nr: 5374-55.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 73038 Nr: 10595-19.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 86031 Nr: 1555-42.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DELUQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 86310 Nr: 1883-69.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 130081 Nr: 8713-17.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 11514 Nr: 1381-48.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 2735 Nr: 237-83.1993.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES GRANCIANO DE SOUZA, IVO 

GRACIANO DE SOUZA, DELCIO DE TAL e DELCIRES DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 15755 Nr: 1220-04.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 85645 Nr: 1167-42.2009.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DE PAULA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 96813 Nr: 1878-13.2010.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO GONÇALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153379 Nr: 662-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIDE REGIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229194 Nr: 697-93.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON FRANCISCO FIGUEIREDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 697-93.2018.811.0006 – Cód. 229194

Vistos.

 Trata-se de ação penal onde o acusado Edmilson Francisco Figueiredo 

Duarte foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 15, da Lein° 

10.826/03.

 O Ministério Público se manifestou no sentido do reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado (fls. 25/27).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 31/03/2011 

(fls. 05).

Conforme se depreende dos autos, especificamente da sentença de fls. 

19/22, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos 

de reclusão, em regime, inicialmente aberto.

 Contudo, há que se ressaltar que o réu, era ao tempo de cometimento da 

infração, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, o que, nos termos do 

art. 115, do Código Penal, faz cair pela metade o prazo prescricional.

Ressalte-se, pois, que, na espécie, o lapso temporal desde o recebimento 

da denúncia (31/03/2011), até a data da sentença condenatória 

(28/09/2017), é superior ao tempo necessário para prescrição, qual seja 

de 02 (dois) anos (art. 109, V, CP).

 Assim, considerando a pena cominada ao réu, de 02 (dois) anos de 

reclusão, o fato de que o réu era ao tempo da ação, menor de 21 anos de 
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idade, bem como ter decorrido mais de 02 (dois) anos desde o 

recebimento da denúncia até a data da sentença (fls. 19/22), entendo que 

ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Consumado o lapso temporal necessário ao reconhecimento da 

prescrição, inegavelmente encontra-se extinta a punibilidade da ação, não 

prevalecendo efeitos penais da ação delituosa, nos termos do art. 107, IV, 

do Código Penal.

ISTO POSTO, pelo que dos autos consta, declaro a extinção da 

punibilidade do indiciado Edmilson Francisco Figueiredo Duarte, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, e art. 115, 

todos do Código Penal, e artigo 61, do Código de Processo Penal.

 Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173122 Nr: 8595-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB: 15.818/MT

 Ex. Penal n° 8595-02.2014.811.0006 – Cód. 173122

Visto...

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao reeducando Andrei 

Campos da Silva, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento.

Arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206183 Nr: 7394-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Cristina Aparecida Oliveira, Cpf: 98152769134, 

Rg: 1606238-8 ssp MT Filiação: Aparecido Antonio Horacio e Francisca 

Florencia de Oliveira, data de nascimento: 30/10/1977, brasileiro(a), natural 

de Iturama-MG, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua dos Latoeiros - 04, 

Bairro: Rodeio, Cidade: Cáceres-MT

Finalidade:INIMAÇÃO DA SENTENÇA

Resumo da inicial:Autos n° 7394-04.2016.811.0006 – Cód. 206183

Visto.

Notifique-se a ré Cristina Aparecida de Oliveira por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecer defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Conste no edital as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202662 Nr: 5080-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO GOMES SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Luis Fernando Gomes Saavedra Filiação: 

Amarildo Gomes de Arruda e Maria Sany Saavedra Rivero, data de 

nascimento: 17/10/1996, brasileiro(a), natural de San matias bo-MT, 

solteiro(a), pecuarista, Endereço: Rua Francisco Vieira de Azeveo, Nº 14 - 

65 9642-5034, Bairro: Cohab Nova, Cidade: Cáceres-MT

Finalidade:INTIMAÇAO DA SENTENÇA

Resumo da inicial:Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal deduzida na exordial acusatória para o fim de 

CONDENAR LUIZ FERNANDO GOMES SAAVEDRA, já qualificado nos 

autos, pelo delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, e absolver o 

mesmo do delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que o réu é tecnicamente primário. Personalidade e conduta 

social consideradas normais, à míngua de elementos que permitam melhor 

avaliá-las. Quanto ao motivo do crime, não restou esclarecido. As 

circunstâncias e consequências do crime não merecem maiores 

considerações, pois foram as normais do delito. Não há falar em vítima 

determinada, no caso em tela, vez que o bem jurídico protegido é a 

segurança pública. Por fim, a culpabilidade foi adequada à natureza 

delitiva, merecendo censura normal à espécie.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) MESES DE DETENÇÃO e 10 (dez) 

dias multa.

Não há que se aplicar a atenuante da confissão espontânea e da 

menoridade relativa, ante o teor da súmula 231 do STJ, a qual prevê que a 

incidência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena 

abaixo do mínimo legal.

Não há outras agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) MESES DE DETENÇÃO.

DA PENALIDADE DEFINITIVA:

Inexistem outras causas modificadoras da pena, motivo pelo qual fica o 

réu definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) 

MESES DE DETENÇÃO.

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo 

juízo da execução penal, visto que: Presente o primeiro requisito, qual 

seja, o objetivo, eis que a pena imposta na condenação é menor de quatro 

anos (inciso I), bem como o segundo requisito, já subjetivo, qual seja, não 

é reincidente (inciso II) e por fim, presente o terceiro requisito, também 

subjetivo, eis que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicam que essa substituição é suficiente (inciso III).

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU A 

HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR:

Concernente à pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista o patamar da 

aplicação da pena privativa de liberdade, fixo em 02 (dois) meses, com 

base no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

DA PENA DE MULTA:

Quanto à pena de multa, considerando a parca condição econômica do 

réu e atendido o conjunto das moduladoras do artigo 59 do Código Penal, 

fica condenado ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atualizável na 

execução – artigo 49, §2º, do Código Penal.

DO REGIME DO CUMPRIMENTO DA PENA:

Considerando que o sentenciado não é reincidente, FIXO, consoante 

interpretação do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, o REGIME ABERTO 

para o início do cumprimento da reprimenda.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Finalmente, considerando que a sentenciada respondeu ao processo em 

liberdade, até o presente momento, nessa situação e que não estão 

presentes os requisitos ensejadores para a determinação da segregação 

cautelar, CONCEDO-LHE o direito de apelar em liberdade.

DAS CUSTAS:

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

DA FIANÇA:

Em relação à fiança determino que a mesma seja utilizada para o 

pagamento das custas e demais despesas processuais. Caso, após o 

pagamento das mesmas, exista valor remanescente, determino desde já a 

restituição dos valores ao réu, o qual deverá ser intimado para que, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, requeira seu levantamento em Juízo, sob pena 

de perda da mesma em favor do Conselho da Comunidade.

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 84250 Nr: 10701-44.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 81826 Nr: 8339-69.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 74526 Nr: 1209-28.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 2749-82.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 
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aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 98872 Nr: 3957-62.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 95694 Nr: 761-84.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDEMAR LANGUIDEY LASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85684 Nr: 1229-82.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 81935 Nr: 8458-30.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA - OAB:864

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 59322 Nr: 5638-09.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 58772 Nr: 5068-23.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR TACOO POQUIVIQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH GARCIA RAMSAY 

- OAB:2916/MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 56696 Nr: 3204-47.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO EDGARDO QUINTANA OLIVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 
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dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZITA DA 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 : 

1000271-67.2018.8.11.0005 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA ZITA DA SILVA 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000249-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. E. S. E. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN PIERRE SERVI OAB - 033.205.571-06 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 2 4 9 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SERVI 

TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME REPRESENTANTE: 

JONATHAN PIERRE SERVI Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZITA DA 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 : 

1000271-67.2018.8.11.0005 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA ZITA DA SILVA 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NILCEU DE OLIVEIRA (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 : 

1000286-36.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: JOAO NILCEU DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 23 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. E. S. E. -. M. (REQUERIDO)

J. P. S. (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 : 

1 0 0 0 2 5 5 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SERVI 

TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME, JONATHAN PIERRE SERVI 

Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45366 Nr: 2024-57.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Manoel Timoteo de Souza, Marcos Ferreira 

de Souza, Anair Gomes de Souza, Adil dos Santos Gomes de Souza, Inês 

Gomes de Souza, Adair Gomes de Souza, Alair Gomes de Souza, 

Aduzinha Aparecida Gomes de Souza, Kênia Ferreira de Souza, Aureliano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 122 de 688



Gomes de Souza, Andrelino Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSTU Serviços de Saúde Ltda, Banco Cruzeiro 

do Sul, Banco Itaú S/A, J. P. Borges ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, JÉSSICA DA SILVA VIANA - OAB:14851, 

José Guilherme Rosa de Souza Soares - OAB:OAB/MS 17.851, 

Karina de Almeida Batistuci - OAB:178033/SP, Katarina de Carvalho 

Figueiredo Viana - OAB:OAB/MS 10.509, Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2024-57.2010.811.0005 CÓD. 45366

ESPÉCIE: AÇÃO INDENIZATÓRIA

PARTE AUTORA: Espolio de Manoel Timoteo de Souza e Marcos Ferreira 

de Souza e Adair Gomes de Souza e Adil dos Santos Gomes de Souza e 

Inês Gomes de Souza e Anair Gomes de Souza e Alair Gomes de Souza e 

Aureliano Gomes de Souza e Andrelino Gomes de Souza e Aduzinha 

Aparecida Gomes de Souza e Kênia Ferreira de Souza

PARTE RÉ: HSTU Serviços de Saúde Ltda e Banco Cruzeiro do Sul e 

Banco Itaú S/A e J. P. Borges ME

CITANDO(A, S): J. P. Borges Me, nome fantasia NIPOCRED, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita com CNPJ sob n 09.521.441/0001-03

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 33.868,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Propôs o autor ação indenizatória cumulada com 

anulação de contrato e suspensão de débito automático em face do 

citando e demais requeridos. O autor é idoso e tem como único sustento o 

beneficio previdenciário de aposentadoria, no importe de um salário 

mínimo. Afirma que, em agosto de 2008 assinou dois contratos de 

empréstimos pessoal perante a citanda, o qual autorizou o desconto 

automático em 60 parcelas consignados pelo banco Cruzeiro do Sul S/A. 

Ocorre que passados um ano e meio da data do empréstimo o autor não 

consegui retirar o valor emprestado e mesmo sem ter em mãos o dinheiro 

que solicitou, esta sendo descontado indevidamente, as parcelas do seu 

benefícios de aposentadoria. Fez os requerimentos de praxe. Requereu o 

cancelamento do contrato, a devolução do dinheiro, cancelamento do 

débito automático e indenização por danos morais e materiais ora sofridos.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido em postulado de fls. 99/99verso. 

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal. Decorrido "in albis" o prazo 

de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por 

edital), fica desde já nomeado o Dr. Pérsio Oliveira Landim, atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se e 

cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências.

Eu, , digitei.

 Diamantino - MT, 22 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.: 88383 Nr: 685-58.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Gerhardt Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo 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.: 103707 Nr: 3298-80.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Capella, Nelson Soares Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Vargas Pinto, Maria Helena Fabri Pinto, 

Juvenal Scardua, Ricardo Murilo de Arruda Alves, Lizete Furini Scardua, N 

S Livramento Cartório de Notas e Registros Cívil, Laudiange Helaine Herani 

Wendpap

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bisnea Cristina Silva - 

OAB:16.208/MT, Edinei Ronque - OAB:15.937/MT, Eduardo Theodoro 

Fabrini - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, PAULO 

ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685, Paulo Roberto 

de Ameida Santos Filho - OAB:OAB/MT 13.685

 Intimo os autores para manifestarem no prazo de 05 dias, acerca busca 

de endereço via Bacenjud fls. 494/495.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 713-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP

 Intimar a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique 

bens penhoráveis da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 660-70.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCdCdMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelvin Calsa - OAB:15.544/SC

 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.: 41560 Nr: 2368-72.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Intimação do Patrono da parte autora para no prazo de 05 dias, 

apresentar planilha atualizada de débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35324 Nr: 181-28.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena Tanssini-ME, Fábio André Fogaça, 

Filomena Tanssini, Espolio de Albino Tanssini

 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: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimação do Patrono da parte autora para no prazo de 05 dias, 

apresentar planilha atualizada de débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13373 Nr: 1316-22.2001.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fredolino V. de Barros Neto

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para informar em 5 dias se 

houve cumprimento do Acordo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2224 Nr: 133-21.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Henrique Pizzatto, Maria da Glória Day 

Selau, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Lourenço - OAB:4.689-A 

MT, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058, Mário Lúcio Franco 

Pedrosa - OAB:5.746/MT, Miguel Ângelo Kabbad - OAB:5.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimação do Patrono do Autor para que requeira no prazo de 05 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84920 Nr: 145-44.2012.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Regina dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 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.: 83570 Nr: 2572-48.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Cristina Visnadi Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/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 informar em 5 dias se 

houve cumprimento do Acordo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92966 Nr: 1246-48.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Fatima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca da consulta de endereços via bacenjud fls. 79/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39921 Nr: 746-55.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Francisco da Silva

 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.: 111338 Nr: 3370-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Pereira Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca da consulta de endereços via bacenjud fls. 42/47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95723 Nr: 2924-98.2014.811.0005

 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): Thiago Golbi Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 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.: 98782 Nr: 974-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Andre Assis Rosa - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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
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 Cod. Proc.: 24651 Nr: 2380-62.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMCAPL, DLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R7TL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/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.: 2395 Nr: 519-22.1996.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Yabushita, Luzia Yoko Ybushita, 

Ivan Itiro Yabushita, Irineu Jun Yabushita, Amanda Mary Yabuschita 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da devolução 

da CARTA PRECATÓRIA de fls. 389/392, e se manifeste no prazo de 05 

dias, acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA de fls.392.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24946 Nr: 2743-49.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda, Donizete 

Lourenço Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Guinchos Prestação de Serviços Ltda, 

Luiz Henrique Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antônio de Lima - 

OAB:7.303-A /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.: 84708 Nr: 3950-39.2011.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Nereo Granzotto

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

- OAB:OAB/MT 16.691-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. 199, referente À 

carta precatória, DA Terceira Vara Civel da Comarca de Lucas do Rio 

Verde - MT (distribuída sob o nº 1730-35.2017.811.0045 cód. 137066).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90090 Nr: 2423-81.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Alves Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 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. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 3724-34.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alessandro alves magalhães 

silva - OAB:26.264, Amanda de Lima Umbelino Gomes - 

OAB:8.736/RN, Giulio Alvarenga Reale - OAB:15.484-A/MT, Rafaelle 

Oliveira Noronha Luz - OAB:12.314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca da consulta de endereços via bacenjud fls. 124/126

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 1532-89.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane Raquel Flauzino de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877/MT, Cristiane Bell inati  Garcia Lopes - 

OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 1544-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Nunes de Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 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): Carlos Alberto Nunes de Almeida

 Localidade: Diamantino/MT

 Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16039 Nr: 2181-11.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso, Laercio Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis Santiago 

- OAB:7632, Leonardo Alberto Prado Feuser - OAB:7792/MT, Luis 

Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Intimação do Patrono do Autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca do Ofício nº 150/2018, juntado aos autos às fls. 321 e 321 verso, 

do 1º Serviço Registral de Diamantino - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11749 Nr: 1719-25.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, Eliana Muriana de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lucivalte Almeida de Queiroz

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo 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) REQUERIDO: ESPOLIO DE LUCIVALTE ALMEIDA DE QUEIROZ

Localidade: RUA Almirante Batista das Neves s/nº

Finalidade da Diligência: intimação da avaliação

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000139-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO (AUTOR)

LUZINETE FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

GERCINA FRANCISCA DE SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR)

JOSELIO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

JURACY FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

JAILTON FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

JANNES MARIA FRANCISCA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

JANETH FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

VERA PLINIA DE CAMPOS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (RÉU)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1000139-10.2018.8.11.0005 AUTOR: VERA PLINIA DE CAMPOS MORAIS, 

JOSE FRANCISCO DE SOUZA, JANETH FRANCISCA DE SOUZA, JANNES 

MARIA FRANCISCA DE SOUZA COSTA, GERCINA FRANCISCA DE SOUZA 

FIGUEIREDO, LUZINETE FRANCISCA DE SOUZA, JAILTON FRANCISCO DE 

SOUZA, JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO, JURACY FRANCISCA DE 

SOUZA, JOSELIO FRANCISCO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI I. Analisando-se a inicial observo que a inicial não veio 

instruída com os documentos necessários e indispensáveis à propositura 

e recebimento da ação, uma vez que os requerentes apresentaram 

documentos de identificação ilegível e/ou cortados, bem como a viúva não 

juntou certidão de casamento e comprovante de residência dos autores. 

Outrossim, determino ainda a retificação do valor da causa, devendo 

constar o valor do terreno/imóvel. Desta forma, impossível o recebimento 

da ação nos moldes em que se encontra a inicial, motivo pelo qual 

determino a intimação das partes, através de seu patrono, para que no 

prazo legal, emende a inicial, sob pena de indeferimento. II. No prazo 

assinalado, deverão as partes apresentar documentos, tais como 

impostos de renda, carteira de trabalho, holerite, etc., que possibilite a 

análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 

Diamantino/MT, 19 de março de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000139-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO (AUTOR)

LUZINETE FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

GERCINA FRANCISCA DE SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR)

JOSELIO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

JURACY FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

JAILTON FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

JANNES MARIA FRANCISCA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

JANETH FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

VERA PLINIA DE CAMPOS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1000139-10.2018.8.11.0005 AUTOR: VERA PLINIA DE CAMPOS MORAIS, 

JOSE FRANCISCO DE SOUZA, JANETH FRANCISCA DE SOUZA, JANNES 

MARIA FRANCISCA DE SOUZA COSTA, GERCINA FRANCISCA DE SOUZA 

FIGUEIREDO, LUZINETE FRANCISCA DE SOUZA, JAILTON FRANCISCO DE 

SOUZA, JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO, JURACY FRANCISCA DE 

SOUZA, JOSELIO FRANCISCO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI I. Analisando-se a inicial observo que a inicial não veio 

instruída com os documentos necessários e indispensáveis à propositura 

e recebimento da ação, uma vez que os requerentes apresentaram 

documentos de identificação ilegível e/ou cortados, bem como a viúva não 

juntou certidão de casamento e comprovante de residência dos autores. 

Outrossim, determino ainda a retificação do valor da causa, devendo 

constar o valor do terreno/imóvel. Desta forma, impossível o recebimento 

da ação nos moldes em que se encontra a inicial, motivo pelo qual 

determino a intimação das partes, através de seu patrono, para que no 

prazo legal, emende a inicial, sob pena de indeferimento. II. No prazo 

assinalado, deverão as partes apresentar documentos, tais como 

impostos de renda, carteira de trabalho, holerite, etc., que possibilite a 

análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 

Diamantino/MT, 19 de março de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000192-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZANELA (IMPETRANTE)

A. Z. B. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(IMPETRADO)

ADRIANE MARIA DE SANTANA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1000192-88.2018.8.11.0005 IMPETRANTE: ANTHONI ZANELA BERTIM, 

ANDREIA ZANELA IMPETRADO: ADRIANE MARIA DE SANTANA, CENTRO 

EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME I – A Lei 

de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9394/1996) estabelece 

que: “Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou 

entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - 

pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.” Da 

mesma forma, dispõe a resolução normativa nº 0002/2015-CEE-MT. 

Entretanto, a impetrante não colacionou aos autos a classificação (nome 

dado às fases escolares correspondentes as faixas etárias de acordo 

com o que preconiza a Lei de diretrizes e bases da educação nacional) 

utilizada pela escola Piaget, limitou-se a juntar a negativa de que não 

poderia ser matriculada na referida escola em razão de não ter 

completado três anos de idade até 31 de março do ano letivo. Sendo 

assim, intime a impetrante para emendar a inicial juntando aos autos essa 

classificação, no prazo de 10 dias. Diamantino/MT, 19 de março de 2018. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112538 Nr: 3984-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM, Maria Conceição Ferreira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amirton Rodrigues de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3984-38.2016.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora on line no valor de R$2.424,17.

II – Efetivada a penhora proceda a transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 3049-95.2016.811.0005 (Código 110765)

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Edson França de Brito

PARTE REQUERIDA: Izabel Alves Frazão Brito

INTERDIDATA: Interditanda: ISABEL ALVES FRAZÃO BRITO, brasileira, 

casada, beneficiária do Auxílio doença, portadora do RG nº 000778286 

SSP/MS, inscrita no CPF nº: 782.745.161-68, Endereço: Rua Cajarana, nº 

301, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Diamantino –MT.

CURADOR: EDSON FRANÇA BRITO, brasileiro, casado, serviços gerais, 

portador do RG nº 18809170 SSP/MT, inscrito no CPF nº: 511.407.801-15, 

Endereço: Rua Cajarana, nº 301, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Diamantino 

–MT.

CAUSA DA INTERDIÇÃO: A interditanda encontra-se incapacitada para os 

atos da vida civil.

LIMITES DA CURATELA: Curador para a prática de todos os atos da vida 

civil da interditada.

DATA DA SENTENÇA: 10/10/2017

INTIMANDO (A, S): INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS, dos termos da 

sentença proferida.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, para cumprimento do § 

3º do artigo 755 do Código de Processo Civil.

SENTENÇA: Autos n. 3049-95.2016.8.11.0005. I – Edson França Brito 

ingressa com ação de interdição contra Izabel Alves Frazão Brito 

sustentando, em síntese, que a ré encontra-se incapacitada para os atos 

da vida civil ante o diagnóstico de esclerose múltipla. Ao final, pede a 

interdição da ré (fls. 05/08). Durante a instrução foram produzidos o laudo 

psicológico e o estudo psicossocial (fls. 29/31 e 32/33). A ré foi ouvida em 

audiência de interrogatório (fl. 59). O Ministério Público apresentou parecer 

pela procedência do pedido inicial (fl. 60). É o relatório. Decido. Em análise 

dos autos, constato que a ré encontra-se incapacitada para os atos da 

vida civil, conforme se evola dos atestados médicos de fls. 13/14. Nesse 

sentido, o laudo psicológico e o estudo psicossocial indicaram a plena 

incapacidade da ré (fls. 29/31 e 32/33), o que se confirmou por ocasião da 

audiência de interrogatório (fl. 59). Posto isso, decreto a interdição de 

Izabel Alves Frazão Brito, declarando-a incapaz, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e nomeio Edson França de Brito seu curador para 

a prática de todos os atos da vida civil. Efetive o previsto no § 3º do artigo 

755 do Código de Processo Civil: § 3o A sentença de interdição será 

inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. II – Int. III – Dê-se ciência 

ao Ministério Público. Diamantino/MT, 10 de outubro de 2017. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito. Eu, Celma Mª de Carvalho 

Rodrigues de Souza - Técnico Judiciário , digitei.Diamantino - MT , 22 de 

março de 2018 .Elieth Ferreira da Silva-Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ 

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 116816 Nr: 1702-90.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018 às 16h30min.

Cite-se e intime-se a denunciada para comparecer no ato acompanhada 

de advogado, caso contrário ser-lhe-á nomeado defensor público, bem 

como de que deverá trazer suas testemunhas, até no máximo de 05 

(cinco), ou requerer a intimação das mesmas com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias antes da data de realização da audiência.

Intimem-se as testemunhas arroladas na peça acusatória (fl. 48), o MPE e, 

se necessário, a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34921 Nr: 3195-54.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleide de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Samsel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, verifica-se que de fato assiste razão à parte 

executada, uma vez que a penhora realizada às fls. 09 foi declarada sem 

efeito, razão pela qual chamo o feito a ordem e REVOGO a decisão de fl. 

137.

II. Por outro lado, não é o caso de condenação da parte exequente por 

litigância de má fé, haja vista que informou que não se atentou para a 

decisão de fls. 111/113.

III. Quanto ao pedido de penhora pelo sistema BACENJUD, indefiro.

Isto porque, verifica-se que já houve diversas tentativas de constrição 

judicial tanto pelo sistema BACENJUD, como pelo RENAJUD e INFOJUD, 

todas as pesquisas sem êxito.

E como se sabe, o Juizado Especial é regido pelos princípios da celeridade 

e simplicidade processual (Art. 2º da Lei 9.099/95), o que torna inviável a 

perpetração do processo para realização de buscas pelo Juízo, 

competindo exclusivamente à parte interessada as diligências necessárias 

para o recebimento do seu crédito.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo improrrogável de 5 

dias, indique bens passíveis de penhora sob pena de extinção.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33205 Nr: 1479-89.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Sérgio Lupatine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Goreston de Castro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos o cálculo atualizado 

da dívida, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para bloqueio.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33603 Nr: 1868-74.2007.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercílio José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos o cálculo atualizado 

da dívida, no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUZIA CANDIDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do 

requerente acerca da correspondência devolvida ID 12389487

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA 00784274010 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PACHECO JUNIOR OAB - RS107940 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000685-02.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA 

00784274010 REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos. 1 - 

Designe-se audiência de conciliação. 2 - 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. 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 - 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. 5 - DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro de 2017. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-03.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR JOSE LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010431-03.2016.8.11.0005 

REQUERENTE: IVANIR JOSE LOURENCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012410-68.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR FELIPE SANTIAGO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT0016627A (ADVOGADO)

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8012410-68.2014.8.11.0005 

REQUERENTE: NESTOR FELIPE SANTIAGO FILHO REQUERIDO: SANDHAS 

CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 23 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-85.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR DIAS DE JESUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010044-85.2016.8.11.0005 

REQUERENTE: DEVANIR DIAS DE JESUS JUNIOR REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido 

inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-59.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010059-59.2013.8.11.0005 

REQUERENTE: FLORENCIO JOSE DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011323-14.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY MACHADO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8011323-14.2013.8.11.0005 

REQUERENTE: IRANY MACHADO MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8010497-80.2016.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE CRÉDITO, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, PROCESSO E PROCEDIMENTO]. 

REQUERENTE: EDER PEREIRA DE ASSIS REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. I - O cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização do cálculo de liquidação, 

encaminhe os documentos elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 

11/2017-CM, por malote digital/e-mail. II - Após o retorno dos autos, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Cumpra-se. Diamantino, 23 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-78.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8010523-78.2016.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE CRÉDITO, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, Pessoas Jurídicas]. REQUERENTE: EDER 

PEREIRA DE ASSIS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. I - O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva 

realização do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados 

no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. II - 

Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-73.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8010588-73.2016.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE CRÉDITO, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. REQUERENTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. I 

- O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização 

do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados no art. 3º, 

§ 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. II - Após o 

retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 

Cumpra-se. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-57.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Número do Processo: 

8010365-57.2015.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE 

SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: PAULO 

ANTONIO MACHADO REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 23 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000458-12.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: IRACI GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 22 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEMES LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

1000493-69.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: OSVALDO 

LEMES LEITE JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 23 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-11.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Número do Processo: 

8010327-11.2016.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. 

REQUERENTE: ALEX DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de impugnação à execução 

proposta pela executada, argumentando, em suma, equívoco e excesso 

na execução. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

irresignação da parte executada não merece respaldo. A executada alega 

que a exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença 

pleiteando a quantia de R$ 12.276,52. Sustenta que o referido valor é 

excessivo, porque a planilha de cálculo apresentada pelo exequente 

apresenta parâmetros equivocados, uma vez que inseriu a multa de 10% 

do art. 523, §1º do CPC, mesmo antes da intimação para pagamento. 

Contudo, em que pese no momento do pedido do cumprimento de sentença 

a exequente já tenha contabilizado indevidamente a multa de 10% do art. 

523, §1º do CPC, mesmo antes da intimação da executada para 

pagamento, verifico que a multa passou a ser devida, uma vez que a parte 

executada realizou o depósito do valor nos autos depois de 15 dias após 

sua intimação para pagamento voluntário. No caso, houve o pedido de 

cumprimento do julgado, e a parte executada não fez voluntariamente o 

pagamento da condenação dentro do prazo de 15 dias, razão pela qual a 

aplicação da multa de 10% passou a ser devida. Portanto, não ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO oposta. Libere-se o valor mediante alvará de levantamento 

em favor da parte exequente. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, 22 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000804-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA CONCEICAO DOS SANTOS OAB - 966.957.301-72 

(REPRESENTANTE)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. R. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000804-27.2018.8.11.0037 AUTOR: VITORIA APARECIDA DOS SANTOS 

REPRESENTANTE: MARINALVA CONCEICAO DOS SANTOS RÉU: 

JONATHAN FERREIRA RIBEIRO Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Cabe 

salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Proceda-se às anotações necessárias. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Intime-se o 

devedor com as advertências legais, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos devidos, nos termos da petição, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

título, bem como de lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) 

meses, nos termos do artigo 528, §§ 1º a 7º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal e decorrido o prazo para 

impugnação, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o 

caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003485-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOMELEILES FERREIRA SOUZA (INVENTARIADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MT. EMILIA BORGES 

BRIZOLA, brasileira, viúva, funcionária pública, portadora da carteira de 

identidade RG n°. 1703273-3 SSP/MT e inscrita no CPF/MF n°. 

011.990.041-62, e KAUAN BORGES DE SOUZA, brasileiro, menor 

impúbere, neste ato representado por sua genitora EMILIA BORGES 

BRIZOLA e EDUARDO BORGES DE SOUZA, brasileiro, menor impúbere 

EMILIA BORGES BRIZOLA, ambos residentes e domiciliados na Rua Dos 

Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste – MT, 

onde recebem intimações, neste ato representados por suas 

procuradoras e advogadas, conforme instrumento de mandato anexo, vem 

à presença de Vossa Excelência, com amparo no que dispõe o art. 610 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil propor ABERTURA DE 

INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de HOMELEILES 

FERREIRA SOUZA, que em vida era brasileiro, convivente, motorista de 

carreta, portador da carteira de identidade RG n° 0693132-4 SSP-MT e 

inscrito no CPF-MF sob o n° 460.736.631-53, residia e tinha domicilio na 

Rua Dos Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na cidade de Primavera do 

Leste – MT, o que fazem conforme a seguir: I – DA JUSTIÇA GRATUITA 

Inicialmente, por ser a Requerente pessoa carente na acepção jurídica do 

termo, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio fim, 

conforme declaração anexa e com fulcro no art. 4º da Lei 1.060/50, se 

requer a concessão de justiça gratuita. Em face do que foi anteriormente 

relatado, faz-se relevante respaldar o pedido nos diplomas legais, sendo 

os mesmos, a Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

garante o acesso à justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, e também a Lei 1.060/50, que rege todo o instituto da 

assistência judiciária. II – DO AUTOR DA HERANÇA HOMELEILES 

FERREIRA SOUZA faleceu em 09/06/2017, às 15hs00min, em decorrência 

de Traumatismo Craniano, Politraumaismo Grave conforme atesta a 

certidão de óbito nº 0638340155.2017.4.00003.134.0000906.11, anexa. 

Era brasileiro, filho de Geraldo Ferreira de Souza e Sebastiana Divina 

Souza, convivente, motorista de carreta, da carteira de identidade RG n° 

0693132-4 SSP-MT e inscrito no CPF- MF sob o n° 460736.631-53, residia 

e tinha domicilio na Rua Dos Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na cidade 

de Primavera do Leste – MT. Não deixou testamento conhecido ou 

disposição de última vontade, mas deixou bens a inventariar e 02 filhos 

menores. III – DA ESPOSA OU COMPANHEIRA SUPÉRSTITE/MEEIRA EMILIA 

BORGES BRIZOLA, brasileira, viúva, funcionária pública, portadora da 

carteira de identidade RG n°. 1703273-3 SSP/MT e inscrita no CPF/MF n°. 

011.990.041-62, residente e domiciliada na Rua Dos Cravos, nº 120, 

Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste – MT, viveu em regime 

de união estável com o de cujus, entre o período compreendido de 

27/02/2001 até a data de seu falecimento. Desde o falecimento do autor da 

herança, a requerente se acha na posse e na administração da herança, 

é a administradora provisória natural do espólio, cabendo-lhe 

representá-lo ativa e passivamente, até que o inventariante preste 

compromisso. IV – DOS HERDEIROS O falecido deixou os seguintes filhos: 

1. KAUAN BORGES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do RG sob o 

nº 2928689-1 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 044.188.381-80, nascido 

em 02/03/2006, menor absolutamente incapaz, neste ato representado por 

sua genitora EMILIA BORGES BRIZOLA. 2. EDUARDO BORGES DE 

SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do CPF sob o nº 064.299.931-75, 

nascido em 19/10/2011, menor absolutamente incapaz, neste ato 

representado por sua genitora EMILIA BORGES BRIZOLA, todos 

residentes e domiciliados na Rua Dos Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na 

cidade de Primavera do Leste – MT. V – DO ESPÓLIO Excluído a meação 

da requerente e convivente EMILIA BORGES BRIZOLA, o espólio é 

composto por 50% (cinquenta por cento) dos bens abaixo descrito, por se 

tratar de bem comum do casal, adquirido na constância da união estável. 

Assim, o espólio deixado pelo inventariado é constituído dos seguintes 

bens: a) 01 (um) veículo, modelo VOYAGE 1.6, placa OAZ – 2349, cor 

prata, ano/modelo 2013/2014, Chassi 9BWDB45U3ET114410, Renavam 

00587575085; b) 01 (uma) motoneta, modelo BIZ 125 ES, placa JYV -0051, 

c o r  v e r m e l h a ,  a n o / m o d e l o  2 0 0 6 / 2 0 0 7 ,  C h a s s i 

9BWDB45U3ET1144109CZ2JA04207RO18986, Renavam 00925629928; c) 

01 (um) veículo STRADA FIRE FLEX, marca Fiat, cor Branca, placa 

HTA7885, ano/modelo 2008/2008, Chassi 9BD27803AB87066002, 

Renavam 00959228306; d) 01 (um) terreno para construção sob o nº 07, 

da quadra 37, no loteamento Parque Eldorado, na cidade de Primavera do 

Leste – MT, com área de 281,25m², com matrícula nº 25.263, livro nº 02, 

do Cartório de Registro de Imóveis de circunscrição de Primavera do Leste 

– MT; VI- DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES DEIXADAS PELO FALECIDO O 

inventariado deixou as seguintes dívidas: a) Débitos do veículo descrito na 

alínea “a”, sendo 13 parcelas de R$ 668,25 (seiscentos e sessenta e oito 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando um débito de R$ 8.687,25 (oito 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos); b) Débitos 

do veículo descrito na alínea “d”, sendo 21 parcelas de R$ 968,66 

(novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), 

totalizando um débito de R$ 20.341,86 (vinte mil trezentos e quarenta e um 

reais e oitenta e seis centavos); Desta forma, as dividas deixadas pelo 

falecido soma a importância de R$ 29.029,11 (vinte e nove mil e vinte e 

nove reais e onze centavos). VII- DA TEMPESTIVIDADE DA ABERTURA 

DESTA AÇÃO DE INVENTÁRIO O falecimento do Inventariado se deu em 

09/06/2017, conforme faz prova a inclusa cópia do registro de óbito. A 

ação de inventário deve ser proposta no prazo de até 02 (dois) meses, 

conforme, conforme o disposto no artigo 611 do NCPC. Portanto, 

protocolada na presente data, a abertura do inventário é tempestiva. VIII- 

DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requerer a Vossa Excelência: 

a) Concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a Autora 

não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais 

em prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, em nome da 

razoabilidade e para preservar a constitucional garantia do acesso à 

justiça. b) Seja a requerente EMILIA BORGES BRIZOLA nomeada para o 

encargo de Inventariante na presente ação, deferindo-lhe prestar 

compromisso, vez que é companheira do de cujus e encontra-se na 

administração dos bens por este deixado; c) A admissão desta petição 

como primeiras declarações da requerente, por conter as informações 

legalmente necessárias, em homenagem à instrumentalidade do processo 

e de suas formas; d) A intimação do (a) representante do Ministério 

Público, ante à presença de interesse dos herdeiros 

absoluta/relativamente incapazes; e) A PROCEDÊNCIA do pedido para que, 

após regular processamento do feito, seja expedido o competente formal 

de partilha nos termos do plano de partilha a ser apresentado em momento 

oportuno nos autos; f) Declara-se que os documentos que acompanham o 

presente, são cópias fieis dos originais. Dá-se a presente, para os 

devidos efeitos legais, o valor provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Nestes termos, Pede deferimento. Primavera do Leste – MT, 13 de Julho de 

2017. RAFAELE PIRES FERREIRA KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB/MT 

19918-O OAB/MT 19369-O

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003485-04.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOMELEILES FERREIRA SOUZA (INVENTARIADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MT. EMILIA BORGES 

BRIZOLA, brasileira, viúva, funcionária pública, portadora da carteira de 

identidade RG n°. 1703273-3 SSP/MT e inscrita no CPF/MF n°. 

011.990.041-62, e KAUAN BORGES DE SOUZA, brasileiro, menor 

impúbere, neste ato representado por sua genitora EMILIA BORGES 

BRIZOLA e EDUARDO BORGES DE SOUZA, brasileiro, menor impúbere 

EMILIA BORGES BRIZOLA, ambos residentes e domiciliados na Rua Dos 

Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste – MT, 

onde recebem intimações, neste ato representados por suas 

procuradoras e advogadas, conforme instrumento de mandato anexo, vem 

à presença de Vossa Excelência, com amparo no que dispõe o art. 610 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil propor ABERTURA DE 

INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de HOMELEILES 

FERREIRA SOUZA, que em vida era brasileiro, convivente, motorista de 

carreta, portador da carteira de identidade RG n° 0693132-4 SSP-MT e 

inscrito no CPF-MF sob o n° 460.736.631-53, residia e tinha domicilio na 

Rua Dos Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na cidade de Primavera do 

Leste – MT, o que fazem conforme a seguir: I – DA JUSTIÇA GRATUITA 

Inicialmente, por ser a Requerente pessoa carente na acepção jurídica do 

termo, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio fim, 

conforme declaração anexa e com fulcro no art. 4º da Lei 1.060/50, se 

requer a concessão de justiça gratuita. Em face do que foi anteriormente 

relatado, faz-se relevante respaldar o pedido nos diplomas legais, sendo 

os mesmos, a Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

garante o acesso à justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, e também a Lei 1.060/50, que rege todo o instituto da 

assistência judiciária. II – DO AUTOR DA HERANÇA HOMELEILES 

FERREIRA SOUZA faleceu em 09/06/2017, às 15hs00min, em decorrência 

de Traumatismo Craniano, Politraumaismo Grave conforme atesta a 

certidão de óbito nº 0638340155.2017.4.00003.134.0000906.11, anexa. 

Era brasileiro, filho de Geraldo Ferreira de Souza e Sebastiana Divina 

Souza, convivente, motorista de carreta, da carteira de identidade RG n° 

0693132-4 SSP-MT e inscrito no CPF- MF sob o n° 460736.631-53, residia 

e tinha domicilio na Rua Dos Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na cidade 

de Primavera do Leste – MT. Não deixou testamento conhecido ou 

disposição de última vontade, mas deixou bens a inventariar e 02 filhos 

menores. III – DA ESPOSA OU COMPANHEIRA SUPÉRSTITE/MEEIRA EMILIA 

BORGES BRIZOLA, brasileira, viúva, funcionária pública, portadora da 

carteira de identidade RG n°. 1703273-3 SSP/MT e inscrita no CPF/MF n°. 

011.990.041-62, residente e domiciliada na Rua Dos Cravos, nº 120, 

Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste – MT, viveu em regime 

de união estável com o de cujus, entre o período compreendido de 

27/02/2001 até a data de seu falecimento. Desde o falecimento do autor da 

herança, a requerente se acha na posse e na administração da herança, 

é a administradora provisória natural do espólio, cabendo-lhe 

representá-lo ativa e passivamente, até que o inventariante preste 

compromisso. IV – DOS HERDEIROS O falecido deixou os seguintes filhos: 

1. KAUAN BORGES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do RG sob o 

nº 2928689-1 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 044.188.381-80, nascido 

em 02/03/2006, menor absolutamente incapaz, neste ato representado por 

sua genitora EMILIA BORGES BRIZOLA. 2. EDUARDO BORGES DE 

SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do CPF sob o nº 064.299.931-75, 

nascido em 19/10/2011, menor absolutamente incapaz, neste ato 

representado por sua genitora EMILIA BORGES BRIZOLA, todos 

residentes e domiciliados na Rua Dos Cravos, nº 120, Parque Eldorado, na 

cidade de Primavera do Leste – MT. V – DO ESPÓLIO Excluído a meação 

da requerente e convivente EMILIA BORGES BRIZOLA, o espólio é 

composto por 50% (cinquenta por cento) dos bens abaixo descrito, por se 

tratar de bem comum do casal, adquirido na constância da união estável. 

Assim, o espólio deixado pelo inventariado é constituído dos seguintes 

bens: a) 01 (um) veículo, modelo VOYAGE 1.6, placa OAZ – 2349, cor 

prata, ano/modelo 2013/2014, Chassi 9BWDB45U3ET114410, Renavam 

00587575085; b) 01 (uma) motoneta, modelo BIZ 125 ES, placa JYV -0051, 

c o r  v e r m e l h a ,  a n o / m o d e l o  2 0 0 6 / 2 0 0 7 ,  C h a s s i 

9BWDB45U3ET1144109CZ2JA04207RO18986, Renavam 00925629928; c) 

01 (um) veículo STRADA FIRE FLEX, marca Fiat, cor Branca, placa 

HTA7885, ano/modelo 2008/2008, Chassi 9BD27803AB87066002, 

Renavam 00959228306; d) 01 (um) terreno para construção sob o nº 07, 

da quadra 37, no loteamento Parque Eldorado, na cidade de Primavera do 

Leste – MT, com área de 281,25m², com matrícula nº 25.263, livro nº 02, 

do Cartório de Registro de Imóveis de circunscrição de Primavera do Leste 

– MT; VI- DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES DEIXADAS PELO FALECIDO O 

inventariado deixou as seguintes dívidas: a) Débitos do veículo descrito na 

alínea “a”, sendo 13 parcelas de R$ 668,25 (seiscentos e sessenta e oito 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando um débito de R$ 8.687,25 (oito 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos); b) Débitos 

do veículo descrito na alínea “d”, sendo 21 parcelas de R$ 968,66 

(novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), 

totalizando um débito de R$ 20.341,86 (vinte mil trezentos e quarenta e um 

reais e oitenta e seis centavos); Desta forma, as dividas deixadas pelo 

falecido soma a importância de R$ 29.029,11 (vinte e nove mil e vinte e 

nove reais e onze centavos). VII- DA TEMPESTIVIDADE DA ABERTURA 

DESTA AÇÃO DE INVENTÁRIO O falecimento do Inventariado se deu em 

09/06/2017, conforme faz prova a inclusa cópia do registro de óbito. A 

ação de inventário deve ser proposta no prazo de até 02 (dois) meses, 

conforme, conforme o disposto no artigo 611 do NCPC. Portanto, 

protocolada na presente data, a abertura do inventário é tempestiva. VIII- 

DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, requerer a Vossa Excelência: 

a) Concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a Autora 

não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais 

em prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, em nome da 

razoabilidade e para preservar a constitucional garantia do acesso à 

justiça. b) Seja a requerente EMILIA BORGES BRIZOLA nomeada para o 

encargo de Inventariante na presente ação, deferindo-lhe prestar 

compromisso, vez que é companheira do de cujus e encontra-se na 

administração dos bens por este deixado; c) A admissão desta petição 

como primeiras declarações da requerente, por conter as informações 

legalmente necessárias, em homenagem à instrumentalidade do processo 

e de suas formas; d) A intimação do (a) representante do Ministério 

Público, ante à presença de interesse dos herdeiros 

absoluta/relativamente incapazes; e) A PROCEDÊNCIA do pedido para que, 

após regular processamento do feito, seja expedido o competente formal 

de partilha nos termos do plano de partilha a ser apresentado em momento 

oportuno nos autos; f) Declara-se que os documentos que acompanham o 

presente, são cópias fieis dos originais. Dá-se a presente, para os 

devidos efeitos legais, o valor provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Nestes termos, Pede deferimento. Primavera do Leste – MT, 13 de Julho de 

2017. RAFAELE PIRES FERREIRA KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB/MT 

19918-O OAB/MT 19369-O

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 197753 Nr: 7653-66.2017.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA BARBOSA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA VILELA, INDIÁRIA VILELA 

CASTRO, JUDITH BARBOSA VILELA, SEBASTIÃO BARBOSA VILELA, 

IRACEMA FRANCISCA PEREIRA, DANILO PEREIRA VILELA, INÁCIO 

CAMILO RUARO, LÉIA FERREIRA DE ABREU VILELA, MARCELO RUARO, 

VALDIVINO BARBOSA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a intimação dos 

requeridos Marcelo Ruaro e Inácio Camilo Ruaro para que se abstenham 

de efetuar o pagamento de valores pela aquisição dos bens do espólio, 

conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários e 

Outras Avenças, até melhor esclarecimento dos fatos e ulterior 

deliberação deste juízo, consignando que o descumprimento da presente 

ordem ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 
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(quinhentos reais).Intime-se a parte autora.Citem-se e intimem-se os 

requeridos, nos termos legais.Serve a presente como mandado de 

citação/intimação.Cumpra-se.Primavera do Leste.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001560-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME TEIXEIRA MELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA GUIMARAES SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do Processo: 

1001560-36.2018.8.11.0037, : Espécie: GUARDA (1420)/[BEM DE FAMÍLIA, 

Guarda com genitor ou responsável no exterior]. REQUERENTE: 

GUILHERME TEIXEIRA MELLES REQUERIDO: ISABELLA GUIMARAES 

SOUZA Defiro a diligência solicitada pelo membro do Ministério Público. 

Intime-se a genitora para que se manifeste sobre o pedido no prazo de 48 

horas. Após, intime-se a parte autora para manifestação, em seguida ao 

MP e, posteriormente conclusos para decisão. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000567-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

DIVINA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000567-90.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO NOE FILGUEIRA 

SOUZA, DIVINA DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: JOAO NOE 

FILGUEIRA SOUZA Vistos, etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial em 

que os requerentes postulam autorização para o levantamento de valores 

existentes em conta em nome do de cujus. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Defiro a gratuidade da justiça. Os documentos 

juntados demonstram a veracidade das alegações da parte requerente, 

tornando de rigor a concessão de alvará que o autorize a realizar o 

levantamento do saldo existente nas contas correntes em nome do 

falecido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, nos 

termos da Lei 6.858/1980, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em nome da 

parte requerente, para levantamento da importância postulada. Nesses 

termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, face à gratuidade da justiça. Publicada e registrada no Sistema. 

Cumprido consoante acima determinado e expedido o alvará pertinente, 

arquive-se com as anotações de estilo. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se, na forma 

postulada. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (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 14h20min, 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: 1001031-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (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 14h40min, 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: 1000785-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE LINS E SILVA ALVAREZ PRADO (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 12132851, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 14h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 12 de março de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001383-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO LUIZ RUARO (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 16h00min, 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: 1001383-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO LUIZ RUARO (RÉU)

 

Intimação Intimo a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, informar o 

nº da residência do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA GIRARDI RIVA (AUTOR)

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (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 30 de 

maio de 2018, às 13h30min, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006408-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA MARIANI PASTRO (EXECUTADO)

PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) autora para distribuir a carta 

precatória na Comarca de Sorriso -MT, devendo comprovar a distribuição 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1036719-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NICODEMOS GASPAROTO (RÉU)

JANDAIA IMOBILIARIA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA (RÉU)

LUIZ MARCELO PIERIN DE MORAIS (RÉU)

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Quaisquer Outros que se fizerem necessario no curso da demanda para a 

manunteção da Posse ao Legítimo Possuidor (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) autora para distribuir a carta 

precatória na Comarca de Cuiabá-MT, devendo comprovar a distribuição 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002752-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1002752-38.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Ato / Negócio Jurídico]. AUTOR: JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de 

ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material é o arbitramento de honorários 

advocatícios em virtude dos trabalhos prestados pelo autor nos autos da 

ação executiva nº 198/2000, com observância do patamar fixado na 

Tabela IX do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da 

ausência de adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida contestou e 

arguiu preliminar a prescrição e a decadência, ante a razão da cobrança 

de dívida originada de contrato firmado em 2001, ensejando o 

reconhecimento da decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, 

inciso X, do Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em 

face da manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de 

serviço advocatícios entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a 

carência da ação pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos 

honorários advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de 

pedir desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 11104548). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência, 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 
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afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 11438170). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. valor da causa - correção de ofício O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em que a parte pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento de valor certo e determinado, 

ainda que estimado, deverá o valor atribuído à causa respeitar o dito 

montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. Sobreleva registrar, 

por oportuno, que a existência de pedido alternativo não retira a incidência 

do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 70055736102, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, afastando 

qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor determinado, é 

de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no bojo da inicial, 

com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% sobre esse 

montante, razão porque incompreensível a mensuração diversa apontada. 

Isso posto, altero o valor da causa para aquele correspondente à 

vantagem mínima pretendida. Da carência da ação Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a 

inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a 

impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na 

forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal 

remuneração. Como se depreende do contrato de prestação de serviços 

advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula 

oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de 

sucumbência (Num. 8761078). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, 

excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será 

remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – 

honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66220 Nr: 6032-15.2009.811.0037

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILTON TONELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA TORMEM - 

OAB:39559/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, LARYSSA MORAES DOS SANTOS - OAB:12975-B/MT

 Intimo a parte requerida para se manifestar sobre a Carta Precatória 

juntada aos autos às fls. 142/169, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34814 Nr: 2861-89.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR FERTILIZANTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALIOMAR ALVES, M. A. 

CONSULTORIA E ASSESSORIA AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:MT 6370, EDUARDO ALVES DOS SANTOS - OAB:MT.9.698, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Processo nº 2861-89.2005.811.0014 (Código 34814)

Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial

Exequente: Fertilizar Fertilizantes e Serviços Ltda

Executado: Marcio Aliomar Alves

Executada: M. A. Consultoria e Assessoria Agrícola e Pecuária Ltda.

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de cumprimento da 

ordem de penhora online, em razão de inexistência de relacionamentos 

com as instituições financeiras.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.216).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171721 Nr: 6060-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo legal, efetuar o pagamento das custas calculadas as fls.45, no valor 

de R$ 5.765,30, ou seja, a diferença de taxa judiciária da conversão da 

ação em ação de execução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176308 Nr: 8689-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE MARIUSSI LONDERO, ELJAIR 

ANTONIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve manifestação do executado após a citação, 

intimo o exequente a fim de impulsionar o feito, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 695-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Samuel Pedro Pereira Sobreira - OAB:12154/PI, 

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:OAB/MT 14974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 P r o c e s s o  n º  6 9 5 - 8 4 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 0 3 7  ( 3 2 4 6 7 ) A ç ã o  d e 

ExecuçãoExequente: Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.Executada: 

Algodoeira Primavera Ltda.Vistos em correição permanente.Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Algodoeira Primavera Ltda, em face 

da decisão proferida nos autos, especificamente na lauda 266.A 

pretensão recursal fundamenta-se no erro material atinente à troca dos 

vocábulos “executado” por “exequente”, ao referir-se a peticionamento, 

bem como na omissão de apreciação do item 3 da petição de fls.251/254 

(relativo ao propósito de fls.175/176), bem como quanto a apreciação do 

item 1 (fls.251/254 ).Regularmente intimada, a parte exequente não 

apresentou contrarrazões recursais.Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação.Assim, mesmo não se prestando a reabrir o 

prazo recursal quanto à decisão que declarou a validade da intimação da 

penhora (fls.147), tem direito a parte executada de ser regularmente 

intimada da decisão de fls.173..Isso posto, acolho os embargos de 

declaração e determino a intimação da parte executada sobre o inteiro teor 

da decisão de fls.173, por intermédio dos respectivos mandatários legais, 

via DJe, bem como julgo prejudicada a questão relativa à avaliação, já que 

determinada a renovação do ato, por oficial de justiça, sem necessidade 

de prova emprestada.Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto 

no artigo 799, I, do Código de Processo Civil.Para efeito de aferição da 

manutenção de causa impeditiva de constrição judicial, a teor do disposto 

no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se o credor hipotecário 

(cédula rural) para informar sobre a eventual liquidação da cédula, em 15 

(quinze) dias.Expirado o prazo, conclusos para deliberação.Intimem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito. Em fls. 277/278 e vesos nos autos.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176302 Nr: 8688-95.2016.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, OLGA 

IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga PROCEDENTE os 

pedidos iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar 

as Requeridas Adriane Iolanda Lerner Kumm e Olga Iolanda Lerner, ao 

pagamento da obrigação nos termos da inicial.Em razão do princípio da 

causalidade, além das custas e despesas processuais desembolsadas 

pelo autor, as requeridas suportarão os honorários advocatícios de 10% 

do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128541 Nr: 1444-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, Erika Campos 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3.056/MT

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, defiro o pedido das partes, 

apresentado os memorias, conclusos. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46991 Nr: 2399-64.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 143/153, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122751 Nr: 5293-03.2013.811.0037

 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: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ANTUNES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:SP/210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT/ 15.674

 Visto,

Em análise a impugnação do cálculo apresentado pelo requerente, 

verifica-se que o cálculo da contadora deste juízo descontou o pagamento 

das setes parcelas pagas em juízo, que ocasionou a purgação da mora.

O TJMT, por sua vez, revogou a decisão de p.123/126, portanto, o cálculo 

apresentado pelo requerente está correto (p.141/142), uma vez que não 

houve a quitação das referidas parcelas.

Como não houve objeção do requerido (p.144), homologa-se o calculo 

apresentado pelo requerente.

Outrossim, como há valores depositados nos autos (R$ 6.368,34), 

conforme documento anexo, defere-se o pedido de item c de p.137 e 

determina-se o levantamento dos valores em favor do requerente, cujo 

valor deve ser descontado do montante da divida.

Sem prejuízo ao acima exposto, de acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial.

Dessa forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 05/04/2018, às 14h15min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sala de conciliação, na sede deste juizo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o requerido para efetuar o pagamento do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, decorrido o prazo para pagamento, intime-se o requerente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 6360-08.2010.811.0037

 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: NILSON AZAMBUJA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Visto,

Trata-se de “Embargos de Declaração” proposto pelo requerente, em 

relação à sentença proferida a p. 97/98, alegando omissão.

Intimado, o requerido não se manifestou (p.103).

Decide-se.

Recebe-se o presente recurso, uma vez que é tempestivo.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do NCPC.

O Estado-Juiz conhece dos embargos declaratórios, na forma do artigo 

1022 do NCPC, e o acolhe para sanar o erro. Nesses termos, por se tratar 

de erro passível de correção, deverá constar a seguinte redação na 

sentença:

 “Por ter o autor sucumbido em parte mínima do pedido, condena-se a 

requerida nas custas, taxas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, no importe de arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC)”.

No mais persiste a sentença tal como está lançada.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, e nada mais sendo 

postulado, arquive-se com as certificações e baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 494-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON AZAMBUJA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 Visto,

Trata-se de “Embargos de Declaração” proposto pelo embargante, em 

relação à sentença proferida a p. 82, alegando omissão.

Intimado, o requerido não se manifestou (p.94).

Decide-se.

Recebe-se o presente recurso, uma vez que é tempestivo.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do NCPC.

O Estado-Juiz conhece dos embargos declaratórios, na forma do artigo 

1022 do NCPC, e o acolhe para sanar o erro. Nesses termos, por se tratar 

de erro passível de correção, deverá constar a seguinte redação na 

sentença:

 “condena-se a embargada nas custas, taxas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, no importe de arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC)”.

No mais persiste a sentença tal como está lançada.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, e nada mais sendo 

postulado, arquive-se com as certificações e baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 7828-02.2013.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS WEIS, LARI JOSE ACADROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, CRISTIANO DARCY 

SOUZA MONTAGNI, ADELINO GUADAGNIN, PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:MT.5362, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, JANAÍNA 

MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Visto,

Considerando os documentos apresentados (p.574/584), deferem-se os 

pedidos, devendo ser expedido oficio ao Cartório, para realização da 

transferência do imóvel de matricula 9.925, conforme solicitado.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150241 Nr: 4523-39.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A - GRAND CAYMAN BRANCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 Visto,

Trata-se de Embargos a Execução proposto por Cristiano Darcy Souza 

Montagni contra Banco Santander (Brasil) S/A e Banco Santander (Brasil) 

S/A – Grand Cayman Branch, ambos qualificados.

A decisão de p.494, indeferiu-se o pedido de justiça gratuita e 

determinou-se o recolhimento de custas e taxas pelo embargante (p.481).

O embargante reiterou o pedido de justiça gratuita e apresentou 

documentos (p.482/493).

Recebeu-se a inicial e atribui-se efetio suspensivo na ação de execução 

em relação ao embargante Cristiano be no mesmo ato determinou-se a 

citação dos embargados (p.494).

Os embargados interpuseram recurso de Agravo de Instrumento 

(p.497/506), sendo negado seguimento (p.552/554).

Na sequência, os embargado apresentaram impugnação (p.507/533).

Houve réplica (p.534/551).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decide-se.

Considerando que houve realização de acordo na ação de execução em 

apenso código 125251, havendo a liberação dos avalistas Cristiano Darcy 

Souza Montagni, Paulo Massanore Bando e Adelino Guadagnin dos 

respectivos encargos no contrato executado e que houve alteração do 

polo ativo passando a constar como cexequentes Jarbas Weis e Lari José 

Accadrolli, excluindo os credores originários, bem como a sentença 

transitou em julgado sem interposição de recurso, a extinção da ação é 

medida que se impõem.

Assim, ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Custas e taxas judiciarias pagas.

Por fim, considerando que houve realização de acordo e a liberação dos 

avalistas, deixa-se de condenar em honorários advocaticios.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124225 Nr: 6794-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 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, no prazo legal, pagar o valor de R$ 5.965,18, conforme a petição de 

fls. 322/330 ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 184006 Nr: 914-77.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FUMES DUDA - 

OAB:MT 19.844, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Visto,

Diante da arguição do autor que foi reconhecida confusão patrimonial 

(p.65), intime-se o administrador judicial (id. 163543) para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, ciência as partes.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174334 Nr: 7578-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Processo suspenso.

Aguardo decurso do prazo de blindagem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174449 Nr: 7633-12.2016.811.0037

 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: VALDENI DAVID DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU BMG SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20011 A, FABIANE GOMES PEREIRA 

- OAB:OAB/GO 30485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:O 16120/

 (...)Outrossim, em relação a ilegitimidade ativa ad causam pela não 

comprovação de única herdeira do segurado, o artigo 792 do CC 

estabelece que a indenização será paga ao cônjuge não separado 

judicialmente, e pelas informações que se extraem da certidão de óbito, o 

segurado não teve filhos. De outro giro, o artigo 267 do CC dita que os 

credores solidários poderão exigir a integralidade da dívida, logo, 

afasta-se a preliminar.Não há outras preliminares a serem analisadas e do 

mesmo modo, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de 

modo que se declara saneado o processo.Em relação à matéria de fato, 

fixa-se como pontos controvertidos aqueles delineados na inicial e na 

contestação.Ainda, 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 
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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 21/06/2018, às 14h30min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação na sede do Fórum.Intimem-se as partes, 

na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, 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). Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão 

saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo 

Civil).Após, concluso para análise.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121752 Nr: 4270-22.2013.811.0037

 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: ELISANDRA DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRAS IMP EXP E DISTR 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, ELECTROLUX DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:OAB/MT 16.940-A, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 23.167-A

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, defiro o pedido, após concluso. 

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 8125-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166705 Nr: 3548-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PINHEIRO DE SOUZA BUSCARIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alteração de Nome manejada por Sebastiana Pinheiro 

de Souza Buscariolli, ao argumento de que seu prenome lhe causa 

grandes constrangimentos, assim como, demais justificativas constantes 

na exordial.

Junta documentos.

Determinou-se a emenda da exordial (p. 32). O autor acolheu a emenda, 

juntando os documentos solicitados. Em seguida, encaminhou-se o 

processo do Ministério Público.

Intimou-se o Parquet, pugnou pela designação de instrução para a oitiva 

das testemunhas (p.47).

Designou-se audiência (p.49). Tendo sido realizada (p.60/64).

 Instado a manifestar o Ministério Público, pugnou pela procedência da 

ação (p.65).

É o relato. Fundamento. Decide-se.

O processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes, à medida 

que se cuida de matéria unicamente de direito, portanto, prescinde de 

produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, do Código de 

Processo Civil.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária na qual a autora busca a 

alteração de seu prenome.

O direito ao nome está regulamentado na Lei nº 6.015/73, que permite a 

modificação do prenome, preservados os apelidos de família, no primeiro 

ano após a maioridade civil.

Depois disso, apenas de maneira excepcional e motivadamente, pode-se 

substituir o nome, havendo expressa previsão, também, da substituição 

por apelido público notório.

Com a redação atribuída pela Lei 12.100, a LRP rompeu com o rol numerus 

clausus de hipóteses de modificação do nome, atenuando o rigor da regra 

da imutabilidade até então vigorante.

Reclama-se apenas, em cláusula aberta, que a modificação seja motivada, 

ou seja, que não consubstancie mero capricho, que seja motivada por 

razões razoáveis.

A autora trouxe os documentos que corroboram com suas arguições, os 

quais foram ratificados pelo depoimento pessoal da autora e pelas 

testemunhas. Tais provas demonstram de forma cabal que o prenome tem 

acarretado desconforto e constrangimento à requerente.

Destarte, caracterizado está o motivo idôneo, distanciando-se o pleito do 

mero capricho a autorizar a pretendida supressão do prenome.

Ademais, as certidões cíveis, criminais e de protesto apresentadas 

corroboram com a informação de que o pedido não está ligado a 

ocorrência de eventuais fraudes, posto que não possui restrições nem 

antecedentes criminais e prende-se, somente, à situações vexatórias 

pelas quais passa desde a mais tenra idade e que resultaram no desejo de 

supressão de seu prenome, a fim de que conste apenas “Néia”.

Assim, é cediço que o prenome atribuído à pessoa por ocasião da 

lavratura de seu assento de nascimento, é imutável. Entretanto, não há 

óbice para que o juiz analise e aprecie os pedidos de maneira 

individualizada, as peculiaridades de cada caso concreto e desde que não 

afrontem o sistema de identificação, tampouco tragam prejuízos a 

terceiros.

Portanto, é fato que a autora é conhecida em seu meio social apenas pelo 

prenome “Néia”; sendo assim, possível é a retificação em seu prenome, no 

assento de nascimento respectivo, sem alteração no patronímico de 

família.

Neste sentido:

 “RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. Supressão de prenome ou 

inversão da ordem do prenome composto. Substituição de prenome oficial 

por prenome de uso. Sentença de improcedência. Imutabilidade e 

Inalterabilidade do nome. O autor não busca acrescer ou substituir o 

prenome oficial por prenome de uso, pois a partícula que lhe interessa já 

faz parte de seu prenome composto. Partícula do prenome composto 

identifica o autor socialmente. Prenome de uso. Existência de provas 

suficientes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes 

deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação 

03065-39.2012.8.26.0564, Relatora ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, 

j. 10.10.2013).

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTROS PÚBLICOS - 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRENOME UTILIZADO PELA 

REQUERENTE DESDE CRIANÇA NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE DIVERSO 

DAQUELE CONSTANTE DO REGISTRO DE NASCIMENTO - POSSE 

PROLONGADA DO NOME - CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO - 

SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Hipótese: 

Trata-se de ação de retificação de registro civil de nascimento, pela qual a 

autora pretende a alteração de seu prenome (Raimunda), ao argumento de 

que é conhecida por Danielle desde criança e a divergência entre o nome 

pelo qual é tratada daquele que consta do seu registro tem lhe causado 

constrangimentos. 1. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto 
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no sistema jurídico brasileiro. 2. O nome civil, conforme as regras dos 

artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado: a) no 

primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os 

apelidos de família; ou b) ultrapassado esse prazo, por justo motivo, 

mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3. Caso 

concreto no qual se identifica justo motivo no pleito da recorrente de 

alteração do prenome, pois é conhecida no meio social em que vive, desde 

criança, por nome diverso daquele constante do registro de nascimento, 

circunstância que tem lhe causado constrangimentos. 4. Recurso especial 

conhecido e provido. STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1217166 MA 

2010/0175173-1, Data de publicação: 24/03/2017)

DISPOSITIVO:

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz acolhe o pedido inicial formulado 

pela autora a presente ação movida por Sebastiana Pinheiro de Souza 

Buscariolli, para o fim de determinar a retificação junto a seu assento de 

nascimento e se houve também Néia Pinheiro de Souza Buscariolli.

Sem custas e taxas judiciarias, ante a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

 Oficie-se o Cartório para que proceda a retificação.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 203336 Nr: 967-24.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. A. MORA E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO GONÇALVES DE 

REZENDE - OAB:6.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 56/2007- CGJ, 

impulsiono a presente carta para que seja cumprida, servindo esta como 

mandado. Devidamente cumprida, devolva-se à comarca de origem.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135419 Nr: 7116-75.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PEREIRA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011114-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LENINY ATAIDES BELTRAO (REQUERENTE)

BRUNO PAVOSKI SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011114-41.2016.8.11.0037 Reclamante: BRUNA LENINY ATAIDES 

BELTRAO Reclamada: PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA 

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. Informam as partes 

autoras que adquiriram passagens áreas dia 08 de novembro de 2015, ida 

dia 06 de janeiro de 2016 as 02:00hs e volta, no valor total de R$ 784,28 

com saída de Rondonópolis e destino final São Paulo capital, que foi 

informada no dia do embarque que o voo foi cancelado por motivos 

meteorológicos, que embarcou para São Paulo somente as 18:00hs, 

perdendo sua conexão para Santiago – Chile devido ao atraso ocorrido, 

que foram obrigados a gastar R$ R$ 1.498,78 referentes a remarcação de 

passagem. Em contestação, a parte reclamada alega que Diversamente do 

que constou da inicial, não houve descumprimento contratual pela 

requerida, pois o voo 2341, trecho Rondonópolis/Ribeirão Preto, do dia 

06/01/2016 foi cancelado tendo em vista o fechamento do aeroporto de 

Rondonópolis para pousos e decolagens em virtude de condições 

meteorológicas adversas desfavoráveis às operações, visando 

comprovar que o fato gerador do cancelamento do voo 2341 do dia 

06/01/2016 foi o mau tempo em Rondonópolis, segue o METAR, que se 

trata de um código utilizado para a descrição completa das condições 

meteorológicas observadas em um aeródromo, documento oficial 

divulgado pela Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica 

(REDEMET). Verifica-se que a requerida oportunizou aos passageiros o 

direito de optar por ter seu bilhete aéreo remarcado, restituir o valor 

despendido no mesmo, deixa-lo em aberto para uso futuro, etc., pois os 

requerentes foram devidamente consultados acerca da opção que melhor 

atenderia suas necessidades, sendo certo que os requerentes optaram 

por seguir via terrestre para Cuiabá e terem os bilhetes endossados para 

a GOL no trecho Cuiabá/Guarulhos. É o breve relato. Decido. Cuida-se de 

relação de consumo. Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”. A 

responsabilidade objetiva do transportador aéreo resulta também da 

interpretação sistemática dos arts. 21, inciso XII, alínea “c” e 37, § 6º, 

ambos da Constituição Federal, uma vez que a exploração do transporte 

aéreo traduz atribuição privativa do Poder Público da União que pode ser 

cometido ao particular, por autorização, concessão ou permissão, neste 

caso, confiado à reclamada. No caso trazido para desate, o atraso do voo 

causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto. Atinente à 

alegação de força maior como excludente da responsabilidade da 

fornecedora, impõe-se analisar a tese da requerida de que a causa do 

atraso teria se dado em decorrência de condições meteorológicas 

desfavoráveis. Nesse particular, a reclamada passou ao largo de qualquer 

comprovação, assim, não elidiu a ré a responsabilidade objetiva de cumprir 

com o contrato na forma como pactuada. O fato é que o atraso ocorrido 

causou a perda de conexão internacional dos requerentes e em que pese 

o argumento de que as condições meteorológicas tornaram impossível a 

decolagem da aeronave para São Paulo – SP, verifico que as partes 

reclamantes estavam no aeroporto de Rondonópolis - MT as 02:00hs da 

manhã do dia 06 de janeiro de 2016, vindo a embarcar para São Paulo – 

SP somente as 18:00hs da mesma data. A requerida deveria ter sido mais 

diligente em providenciar transporte terrestre e aéreo aos autores para 

que pudessem chegar no destino e não perdessem a conexão prevista em 

São Paulo - SP, uma vez que o lapso temporal permitia tomar providencias 

mais eficazes. Se o bilhete de passagem contém o horário de voo, 

obriga-se a empresa aérea a cumpri-lo, pena de responsabilizar-se pelos 

danos oriundos de sua inobservância, não lhe servindo de escusa a mera 

possibilidade de atraso ou cancelamento do voo por questões técnicas, 

climáticas, etc. se não há a cabal comprovação do impedimento. No intuito 

de arbitrar um valor para a reparação dos danos morais, baseio-me no 

princípio da razoabilidade, levando em conta que a quantia deve ser 

estipulada de modo a desestimular a ocorrência de repetição de prática 
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lesiva, de legar à coletividade exemplo expressivo da reação da ordem 

pública para com o infrator e compensar a situação vexatória a que 

indevidamente foi submetida a parte lesada. Esta quantia, no entanto, não 

pode ser reduzida a um mínimo inexpressivo, nem elevá-la a cifra 

enriquecedora, ante a vedação de enriquecimento sem causa, nem ser 

fixado em um montante que torne impossível a sua execução. Pelo 

exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno a reclamada a: - 

Pagar às partes reclamantes o valor de R$ 1.628,22 a título de danos 

materiais acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos a partir da citação válida. - Pagar a cada reclamante a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos, cujo valor deve 

ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

ambos a contar da data desta sentença conforme 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, 04 

de outubro de 2.017. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 

04 de outubro de 2.017. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001713-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001713-69.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[PERDAS E DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: KAROLINE DOS SANTOS VIANA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

reparação de danos morais c/c antecipação de tutela. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 25/07/2018, às 

08h40min, ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. A reclamante pactuou 

contrato de prestação de serviços educacionais com a reclamada no 

segundo semestre do ano de 2012, vinculada ao curso de Direito, 

beneficiada pelo fundo de financiamento estudantil (FIES) no percentual de 

100%. Relata que 10º semestre não obteve média suficiente para 

aprovação da disciplina Direito Empresarial Recuperação e Falência e a 

disciplina online Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Ressalta que esta 

última disciplina não foi entregue tempestivamente em decorrência da 

inconsistência do próprio sistema da reclamada. Afirma que a disciplina 

Direito Empresarial Recuperação e Falência não faz mais parte da grade 

curricular tendo de aguardar o surgimento de uma turma especial. Advém 

que a disciplina online Trabalho de Conclusão de Curso- TCC não foi 

disponibilizada para o segundo semestre de 2017. Aponta que na data de 

14 de novembro de 2017, foi informada que teria que proceder a dilatação 

do FIES para cobertura das disciplinas supracitadas. Contudo, a 

reclamante também foi orientada a solicitar o trancamento do semestre e 

suspender o FIES, para então ser matriculada no primeiro semestre do ano 

de 2018, o que foi efetivado por intermédio de email encaminhado à 

instituição de ensino na data de 16/11/2017, havendo trancamento na data 

de 23/11/2017. Considerando que a matrícula da demandante estava em 

vigor no segundo semestre do ano de 2017, sem prévia autorização da 

mesma, cumulou custas de mensalidade que foram excluídas pela 

instituição na data de 18 de dezembro de 2017. Aduz que retornou a 

instituição de ensino na data de 08 de janeiro de 2018 para formalizar a 

matrícula das disciplinas e foi informada pelas prepostas da ré que deverá 

aguardar até o final de fevereiro de 2018 para então proceder o 

destrancamento do curso e a efetivação da matrícula. Relata que na data 

de 02 de março de 2018, a demandante não conseguiu efetuar a matrícula 

em virtude de erros no sistema da instituição ré. Contudo, retornou 

novamente na data de 08 de março de 2018 e deparou com as mesmas 

inconsistências. A instituição de ensino protela em realizar a matrícula da 

demandante, argumentando erro no sistema que depreende o 

destrancamento do semestre da demandante. Registra ainda que foi 

estipulado data de 23 de março de 2018 para a efetivação da matrícula, 

tempo hábil para a publicação da disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso e acesso à aula de Direito Empresarial de Recuperação e Falência. 

Por fim, a reclamante pretende a antecipação de tutela para determinar 

que a reclamada providencie sua rematrícula nas disciplinas supracitadas 

no prazo de 48(quarenta e oito horas), sob pena de multa fixada por este 

juízo. É o relato. Decido. Pois bem. Os documentos carreados aos autos, 

sendo o histórico escolar, extrato financeiro, termo de trancamento do 

segundo semestre do ano de 2017, print da página em que exclui as 

mensalidades do segundo semestre do ano de 2017 (id. n°12349988), 

requerimento de matrícula e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, presumem a plausibilidade do direito invocado 

Preliminarmente, verifico que não foi juntado contrato do fundo de 

financiamento estudantil e também o contrato da prestação de serviços 

educacionais. Porém, demonstra no próprio extrato financeiro da 

instituição de ensino ré, que a demandante não possui qualquer débito, 

posto que todos os semestres estão devidamente adimplidos, descrito 

com “ Bolsa 100%”. Cabe ressaltar que as mensalidades geradas no 

período do segundo semestre do ano de 2017, foram excluídas no dia 

18/12/2017, conforme print do portal do aluno da reclamante. Diante disso, 

a demandante solicitou o trancamento do semestre na data de 23/11/2017, 

requereu a matrícula no dia 02/03/2018, protocolou assistência técnica no 

dia 08/03/2018 e obteve email de resposta no dia 19 de março de 2018. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de DETERMINO que a 

reclamada proceda a rematrícula da reclamante Karolina dos Santos 

Viana, portadora do CPF 986.220.301-30 e RG 1475260-3, liberando o 

sistema “ ONLINE” para publicação do Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC e também a sala especial de Direito Empresarial – Recuperação e 

Falência, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

que fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite, inicialmente, de 

R$8.000,00(oito mil reais). Serve a presente decisão de carta de mandado 

citação e intimação. Intimação deverá ocorrer na Unic da Cidade de 

Primavera do Leste, por meio de AR ou por intermédio de Oficial de 

Justiça. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera 

do Leste-MT, 22 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE CRISTIANE ROSSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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: 1001555-14.2018.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]. 

REQUERENTE: NICOLE CRISTIANE ROSSETO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido por 

danos morais com pedido de antecipação de tutela de urgência em que 

Nicole Cristiane Rosseto pleiteia em desfavor de Unic Universidade de 

Cuiabá. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para 

o dia 24/07/2018, às 09h40min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 
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sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na exordial que a 

demandante pactuou contrato de prestação de serviços educacionais com 

a reclamada, vinculado ao curso de Odontologia, sendo beneficiada pelo 

fundo de financiamento estudantil (FIES), no percentual de 50% mais bolsa 

interna deferida pela instituição no percentual de 50%. Relata que no 

terceiro semestre do curso supracitado, a demandante não conseguiu 

obter nota suficiente para aprovação em uma matéria Online. Assim, foi 

contratada para o quarto semestre e adimplida a importância de 

R$2.764,00(dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais), valor não 

coberto pelas bolsas de estudo. Afirma que no decorrer do quarto 

semestre, obteve média exigida pela instituição de ensino, mas não teve 

as referidas notas lançadas no Portal do Aluno. Entrou em contato por 

diversas vezes com a instituição, mas todas as tentativas tornaram 

infrutíferas. Aponta que no quinto semestre, a demandante foi 

surpreendida por um suposto débito na importância de R$5.000,00(cinco 

mil reais) referente à mensalidade escolar. Contudo, entrou em contato 

com a demandada e foi informada que não consta qualquer tipo de débito 

com a instituição de ensino. Além do suposto débito descrito 

anteriormente, a demandante teve seu nome incluso nos órgãos de 

cadastro de restrição ao crédito na importância de R$2.764,00(...), sob 

contrato de n°AG00000003437225, vinculado a disciplina contratada e 

cursada no quarto semestre. Já no sexto semestre (1°/2017), a 

demandante foi impedida de concluir a matrícula, não teve acesso ao 

portal do ano e muito menos autorização para realização das avaliações 

exigidas pela instituição, posto que perdeu o referido semestre. No sétimo 

semestre, também não teve acesso as atividades do primeiro bimestre. 

Todavia, reuniu com o coordenador do curso no qual ficou combinado que 

estaria aprovada no primeiro bimestre e acesso liberado para todas as 

atividades do segundo bimestre. Aduz que as notas do sétimo semestre 

não foram integralmente lançadas no portal da aluna e que as demais 

notas estão repletas de divergências. Assim, procurou o coordenador do 

curso e os vícios não foram solucionados. Por fim, relata que esta 

impedida de concluir a matrícula para o oitavo semestre (01/2018) bem 

como as demais atividades curriculares exigidas no período. Pretende a 

parte reclamante antecipação da tutela de urgência para determinar que a 

reclamada viabilize todas as atividades acadêmicas, dentre elas o portal 

do aluno, inclusão na lista de presença e a correção das notas no portal 

educacional, inclusive a viabilização das disciplinas perdidas nos 

semestres anteriores sem custo adicional, até o deslinde final desta ação. 

É o relato. Decido. Inicialmente, consigno que não foi juntado qualquer 

documento comprobatório referente aos benefícios de bolsas 

educacionais em que a aluna supostamente é beneficiada, muito menos 

contrato de renegociação da disciplina reprovada, posto que os 

comprovantes de pagamento do evento n°12269943 perfaz montante 

inferior ao contratado, ou seja, adimpliu apenas a importância de 

R$1.918,83(um mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e três centavos). 

Analisando os documentos apresentados aos autos, verifico que não foi 

juntado histórico escolar e tão pouco extrato financeiro da reclamante. 

Assim, sem a indicação destes documentos, não é possível exigir da ré o 

cumprimento da obrigação, sob pena de criar uma obrigação genérica. 

Cabe registrar que não foi juntado os documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, tendo em vista que o comprovante de endereço 

anexado ao evento de n°12269719 esta inlegível. Assim, no que diz 

respeito ao pedido de antecipação de tutela, analisando os relatos e os 

documentos presentados aos autos, não vislumbro a possibilidade de 

deferimento do pedido de antecipação de tutela, sendo necessário a 

instrução processual para análise da pretensão deduzida na exordial. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Determino que a demandante apresente no 

prazo de 05(cinco) dias, comprovante de endereço em seu nome ou 

comprovar o vinculo jurídico com a pessoa cujo nome consta no 

comprovante, assim como os demais documentos exigidos previsto no 

artigo 319, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010867-02.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010867-02.2012.8.11.0037 EXEQUENTE: ALCENI SALETE 

SANGALLI SMANIOTTO EXECUTADO: TERRA NETWORKS BRASIL 

Processo nº 8010867-02.2012.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Contudo, é 

necessário um breve relato dos fatos. A reclamante peticionou uma 

“manifestação” (ID n. 3628306), tentando de forma transversa impugnar a 

execução, requerendo que a requerida fosse multada por litigante de 

má-fé, pelos embargos protelatórios interpostos anteriormente, bem como 

condenada em honorários advocatícios. Verifico que os embargos em 

questão foram julgados na sentença (ID n. 3628218), em 30/11/2015. A 

manifestação em questão, foi protocolada em Maio/2016, estando 

esvaziado o prazo para qualquer impugnação ou recurso da referida 

sentença (ID n. 3628218). Razão pela qual, não conheço da 

“manifestação”, deixando de analisar o mérito, ante a coisa julgada formal. 

Pelo exposto, não conheço da manifestação (ID n. 3628306), ante a coisa 

julgada formal, extinguindo a pretensão sem resolução do mérito. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo. P. Leste-MT, 23.03.2018. Eviner 

Valério - Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010853-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CLARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010853-76.2016.8.11.0037 Reclamante: CAMILA CLARO DE 

OLIVEIRA Reclamado: OI S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se pedido de indenização por danos morais, proposta por Camila 

Claro de Oliveira em face de Oi S/A, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e 

decido. A parte reclamante alega que teve seu nome negativado nos 

órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o 

débito negativado. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada 

não comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos qualquer 

documento para fazer prova de suas alegações, em especial o contrato 

ou Audio Mp3 com a suposta contratação verbal. Assim, tenho que a 

demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, 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 requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 
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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. 

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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 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, 22 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010853-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CLARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010853-76.2016.8.11.0037 Reclamante: CAMILA CLARO DE 

OLIVEIRA Reclamado: OI S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se pedido de indenização por danos morais, proposta por Camila 

Claro de Oliveira em face de Oi S/A, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e 

decido. A parte reclamante alega que teve seu nome negativado nos 

órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o 

débito negativado. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada 

não comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos qualquer 

documento para fazer prova de suas alegações, em especial o contrato 

ou Audio Mp3 com a suposta contratação verbal. Assim, tenho que a 

demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, 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 requerida. 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. 

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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 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, 22 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010850-24.2016.8.11.0037 Requerente: POLIANA SOARES 

DE ARAUJO Requerida: NATURA COSMETICOS S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Poliana Soares de 

Araújo em desfavor de Natura Cosméticos S/A, diante de cobrança 

indevida ante a ausência de relação contratual junto a reclamada. Da 

Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Fundamento. Decido. A parte 

reclamante propôs a presente ação, pugnando pela declaração de 

inexistência de débito, visto não ter relação contratual junto a reclamada. 

No mérito, a reclamada afirmou que a cobrança é devida, bem como 

apresentou contrato devidamente assinado pela requerente e cópia de 

documentos originais apresentados pela requerente no momento da 

contratação, restando claro a relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Compulsando o procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o 

contrato anexo junto à contestação, porém não comprovou o pagamento 
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do débito discutido nos autos e nem apresentou motivos satisfatórios e 

suficientes porque não o fez. Assim, uma vez demonstrada a contratação, 

legítimo o direito de o credor levar o nome do devedor ao registro do 

cadastro de maus pagadores. Diante do exposto, ausente comprovação 

de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há que se falar 

em dano moral. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ 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 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. Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, 

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, 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. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 23 

de fevereiro 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, 22 

de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011522-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(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 8011522-32.2016.8.11.0037 Requerente: FABIANA MARIA 

VIEIRA Requerida: VIVO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de 

indenização por danos morais, proposta por Poliana Soares de Araújo em 

desfavor de Natura Cosméticos S/A, diante de cobrança indevida ante a 

ausência de relação contratual junto a reclamada. Da Incompetência dos 

Juizados Especiais No que tange à preliminar de incompetência em razão 

da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame 

de MÉRITO. Fundamento. Decido. A parte reclamante propôs a presente 

ação, pugnando pela declaração de inexistência de débito, visto não ter 

relação contratual junto a reclamada. No mérito, a reclamada afirmou que a 

cobrança é devida, bem como apresentou contrato devidamente assinado 

pela requerente e cópia de documentos originais apresentados pela 

requerente no momento da contratação, restando claro a relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a 

parte autora impugnou o contrato anexo junto à contestação, porém não 

comprovou o pagamento do débito discutido nos autos e nem apresentou 

motivos satisfatórios e suficientes porque não o fez. Assim, uma vez 

demonstrada a contratação, legítimo o direito de o credor levar o nome do 

devedor ao registro do cadastro de maus pagadores. Diante do exposto, 

ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. 

Assim, não há que se falar em dano moral. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ 

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 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. Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, 

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, 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. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 

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, 22 de março 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH SUELLEN SAMPAIO FREGADOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 

8010991-43.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos 

materiais e morais, proposta por SARAH SUELLEN SAMPAIO FREGADOLLI 

em face Oi S/A, diante de suposta cobrança indevida. Fundamento e 

decido. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições 

maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; 

portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 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 CPC. Aduz a reclamante que vem recebendo diversas 

cobranças indevidas realizadas pela reclamada, por serviço não utilizado. 

Isto porque alega o reclamante que vem recebendo cobranças de 

serviços e pacotes que não contratou junto a operadora e que mesmo 

após a solicitação de cancelamento a reclamada continuou efetuando as 

cobranças. Contudo, mesmo após o pagamento da fatura a reclamada não 

realizou o cancelamento dos pacotes e continua efetuando cobranças 

indevidas. Incontroverso nos autos que a cobrança ter sido efetuada, uma 

vez que a reclamada alega que as faturas encaminhadas são devidas e 

estão inadimplentes gerando o dever de cobrança. Pois bem. 

Compulsando os autos, vê-se que a reclamada não comprovou a 

contratação do serviço alegado, bem como não realizou o cancelamento 

na data solicitada e permaneceu realizando cobranças indevidas. A 

responsabilidade do reclamado 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 
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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 que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos 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. Ademais, as ameaças de negativação do nome da 

reclamante, bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, 

são suficientes para a presunção do dano moral. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. RECONHEÇO e DECLARO a 

inexistência e inexigibilidade do débito em discussão com a devida 

restituição dos valores pagos a título de danos morais, contudo de forma 

simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. Mantenho a 

liminar concedida. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Primavera do Leste, 22 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, 22 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012166-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA SANTANA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD MONTE/MG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012166-72.2016.8.11.0037 Requerente: KEZIA SANTANA 

BARROS Requerida: BRASIL CARD MONTE/MG S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Kezia Santana 

Barros em desfavor de Brasil Card Monte/ MG, diante de cobrança 

indevida ante a ausência de relação contratual junto a reclamada. Da 

Incompetência dos Juizados Especiais No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Fundamento. Decido. A parte 

reclamante propôs a presente ação, pugnando pela declaração de 

inexistência de débito, visto não ter relação contratual junto a reclamada. 

No mérito, a reclamada afirmou que a cobrança é devida, bem como 

apresentou contrato devidamente assinado pela requerente, restando 

claro a relação jurídica entre as partes. Pois bem. Compulsando o 

procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o contrato anexo junto à 

contestação, porém não comprovou o pagamento do débito discutido nos 

autos e nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque não o 

fez. Assim, uma vez demonstrada a contratação, legítimo o direito de o 

credor levar o nome do devedor ao registro do cadastro de maus 

pagadores. Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer ato 

ilícito por parte da reclamada. Assim, não há que se falar em dano moral. 

DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ 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 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. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, 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, 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. Transitada 

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

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 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, 22 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011669-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011669-58.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta 

por Rogério de Barros Curado em face de OI Móvel S.A, diante de suposta 

falha na prestação dos serviços. Fundamento e decido. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz a parte autora que possui contrato de prestação de 

serviço junto a reclamada. Ocorre que após a inclusão do número 9, o 
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telefone objeto do contrato de prestação de serviço parou de realizar 

ligações para celular. Neste sentido requereu junto a reclamada a solução 

da falha no aparelho, que por sua vez orientou a requerente a procurar 

um técnico particular para instalação do número 9. No mérito, a reclamada 

alega ter prestado assistência no caso e inclusive ter resolvido o 

problema. Em impugnação a requerente alega que não foi solucionado o 

problema e ratifica os termos da inicial. Pois bem. Analisando os autos 

verifica-se que razão assiste a parte autora, de modo que sofreu falha na 

prestação de serviço pela reclamada do qual resultou em prejuízos. 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 comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos 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. No pertinente aos danos morais, sua reparação 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 parte 

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 à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Ainda, comporta 

acolhimento o pedido de restituição do valor pago pela reclamante a título 

da recarga não utilizada, posto que devidamente comprovado nos autos. 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Mantenho a liminar concedida. 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. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Primavera do Leste/MT, 22 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, 22 de março de 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERMINO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000483-26.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débitos, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Jair Fermino 

Augusto em face de Banco Honda S/A, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e 

decido. A parte reclamante alega que teve seu nome negativado nos 

órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, posto ter cumprido com 

sua obrigação e pagar os boletos correspondente a relação contratual as 

partes, inclusive com a comprovação dos pagamentos das parcelas 29, 

30 e demais parcelas. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, o 

reclamado não comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos 

qualquer documento para fazer prova de suas alegações. Assim, tenho 

que o demandado utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, de tal sorte que indiscutível o seu erro inscrever o nome da 

reclamante em cadastro negativador com fundamento em falta de 

pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal, 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 requerida. 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. 

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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Ratifico e torno definitiva a medida liminarmente 

concedida. 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. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Primavera do Leste, 22 de março de 2018. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 
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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, 22 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010926-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VICENTINO FREGADOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010926-48.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, proposta por MARCELO 

VICENTINO FREGADOLLI em face Oi S/A, diante de suposta cobrança 

indevida. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus 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 

CPC. Aduz a reclamante que vem recebendo diversas cobranças 

indevidas realizadas pela reclamada, por serviço não utilizado. Isto porque 

alega o reclamante que vem recebendo cobranças de serviços e pacotes 

que não contratou junto a operadora e que mesmo após a solicitação de 

cancelamento a reclamada continuou efetuando as cobranças. Contudo, 

mesmo após o pagamento da fatura a reclamada não realizou o 

cancelamento dos pacotes e continua efetuando cobranças indevidas. 

Incontroverso nos autos que a cobrança ter sido efetuada, uma vez que a 

reclamada alega que as faturas encaminhadas são devidas e estão 

inadimplentes gerando o dever de cobrança. Pois bem. Compulsando os 

autos, vê-se que a reclamada não comprovou a contratação do serviço 

alegado, bem como não realizou o cancelamento na data solicitada e 

permaneceu realizando cobranças indevidas. A responsabilidade do 

reclamado 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 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos 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. Ademais, as ameaças de negativação do nome da reclamante, 

bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são 

suficientes para a presunção do dano moral. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. RECONHEÇO e DECLARO a 

inexistência e inexigibilidade do débito em discussão com a devida 

restituição dos valores pagos a título de danos materiais, contudo de 

forma simples,corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. Mantenho a 

liminar concedida. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Primavera do Leste, 22 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, 22 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011187-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011187-13.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta 

por Eres Machado em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A, 

diante de suposta falha na prestação dos serviços. Fundamento e decido. 

Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a 

produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, 

patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

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

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do CPC. Aduz a parte autora que, encontrava-se em 

projeto de extensão de projeto particular de redes e transformadores 

localizado na Estrada Rural, pelo qual o projeto restou analisado e 

aprovado pela reclamada. Contudo, após a finalização das obras e 

aguardando a fiscalização do técnico para ligar a energia, o requerente foi 

surpreendido com a retirada dos seus transformadores pela reclamada, 

sem qualquer justificativa. No mérito, a reclamada apresenta contestação 

genérica da qual não guarda relação com os fatos apresentados na inicial, 

bem como deixa de anexar qualquer documento capaz de demonstrar fato 

impeditivo, restritivo ou extintivo de direito do requerente. Pois bem. 

Analisando os autos verifica-se que razão assiste a parte autora, de 

modo que sofreu falha na prestação de serviço pela reclamada. 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 
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apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos 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. No pertinente aos danos morais, sua reparação 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 parte 

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 à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Ainda, comporta 

acolhimento o pedido de restituição do valor pago pela reclamante a título 

da recarga não utilizada, posto que devidamente comprovado nos autos. 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Mantenho a liminar concedida. 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. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Primavera do Leste/MT, 22 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, 22 de março de 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PRESOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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

 

Processo nº: 8011204-49.2016.8.11.0037 Requerente: IVANILDA 

PRESOTTO Requerido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por IVANILDA PRESOTTO em desfavor de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, ambos qualificadas nos 

autos. Analisando o feito, foi juntado petição noticiando o ajuizamento de 

outra ação perante o Juizado Especial Cível desta Comarca, processo nº 

8011349-08.2016.8.11.0037, com idênticas partes, causa de pedir e 

pedido, assim, requereu a extinção do processo diante da ocorrência de 

litispendência, tendo em vista que a presente ação fora ajuizado 

posteriormente àquela. Compulsando os autos de n.º 

8011349-08.2016.8.11.0037, verifica-se que realmente trata-se de ação 

com idênticas partes, causa de pedir e pedido deste processo, pelo que 

se impõe o reconhecimento da litispendência, devendo o feito ser extinto 

sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9099/95. Cumpridas eventuais providências pendentes, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. P.R.I.C 

Primavera do Leste/MT, 22 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, 22 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORILDE CASARIL ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000571-98.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, proposta por ORILDE CASARIL 

ANDRADE em face Oi S/A, diante de suposta cobrança indevida. 

Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As 

condições maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a 

reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por 

este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 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 CPC. Aduz a reclamante que vem 

recebendo diversas cobranças indevidas realizadas pela reclamada, por 

serviço não utilizado. Isto porque alega o reclamante que vem recebendo 

cobranças de (serviços outras operadoras e terceiros) que não contratou 

junto a operadora e que mesmo após a solicitação de cancelamento a 

reclamada continuou efetuando as cobranças. Contudo, mesmo após o 

pagamento da fatura a reclamada não realizou o cancelamento dos 

pacotes e continua efetuando cobranças indevidas. Incontroverso nos 

autos que a cobrança ter sido efetuada, uma vez que a reclamada alega 

que as faturas encaminhadas são devidas e estão inadimplentes gerando 
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o dever de cobrança. Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a 

reclamada não comprovou a contratação do serviço alegado, bem como 

não realizou o cancelamento na data solicitada e permaneceu realizando 

cobranças indevidas. A responsabilidade do reclamado 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 comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do 

consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos 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. Ademais, as 

ameaças de negativação do nome da reclamante, bem como a frustração 

e angústia decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do 

dano moral. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir 

desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

RECONHEÇO e DECLARO a inexistência e inexigibilidade do débito em 

discussão com a devida restituição dos valores pagos, contudo de forma 

simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Primavera do Leste, 22 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, 22 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI APARECIDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000777-15.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, proposta por ROSILEI 

APARECIDA DUARTE em face Oi S/A, diante de suposta cobrança 

indevida. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus 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 

CPC. Aduz a reclamante que vem recebendo diversas cobranças 

indevidas realizadas pela reclamada, por serviço não utilizado. Isto porque 

alega o reclamante que vem recebendo cobranças de serviços e pacotes 

que não contratou junto a operadora e que mesmo após a solicitação de 

cancelamento a reclamada continuou efetuando as cobranças. Contudo, 

mesmo após o pagamento da fatura a reclamada não realizou o 

cancelamento dos pacotes e continua efetuando cobranças indevidas. 

Incontroverso nos autos que a cobrança ter sido efetuada, uma vez que a 

reclamada alega que as faturas encaminhadas são devidas e estão 

inadimplentes gerando o dever de cobrança. Pois bem. Compulsando os 

autos, vê-se que a reclamada não comprovou a contratação do serviço 

alegado, bem como não realizou o cancelamento na data solicitada e 

permaneceu realizando cobranças indevidas. A responsabilidade do 

reclamado 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 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos 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. Ademais, as ameaças de negativação do nome da reclamante, 

bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são 

suficientes para a presunção do dano moral. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. RECONHEÇO e DECLARO a 

inexistência e inexigibilidade do débito em discussão com a devida 

restituição dos valores pagos, contudo de forma simples, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Primavera do Leste, 22 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, 22 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012490-96.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA DA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012490-96.2015.8.11.0037, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: VIVO 

S.A. EXECUTADO: TAINA DA COSTA RIBEIRO A presente sentença 

obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38º da Lei 9.099/95 c/c 

Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC c/c Enunciados nº. 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, dispensa-se o relatório. Trata-se de cumprimento de 

sentença onde a parte exequente pretende receber os valores da 

sentença transitada em julgado. É a suma do essencial. Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a executada foi condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) 

sob o valor da causa, bem como ao pagamento de multa fixada no 

percentual de 9% (nove por cento) sob o valor da causa, em virtude de 

litigância de má-fé. A parte autora foi intimada (id 9884229 - Pág. 1) sobre 

o insucesso da penhora eletrônica no sistema Bacen-Jud e da 

necessidade de indicação de bens à penhora de propriedade da parte 

executada. Porém, a exequente não atendeu ao chamado judicial, 

conforme Certidão (id 10832777 - Pág. 1) e o processo encontra-se 

paralisado, desde o dia 24 de novembro 2017, sem providência da parte 

interessada. Com efeito, o artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95 prescreve que: 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. (...) Posto 

isso, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente ação, sem resolução de mérito, ante a inércia da parte 

exequente em indicar bens penhoráveis da executada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto 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, 23 de março de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002436-25.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: ELZA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação a parte 

Reclamante deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. 

De efeito, conforme constou no termo da audiência de conciliação 

(9349877 - Pág. 1), a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9 e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte 

decisão: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM 

DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. 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, 23 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARIA VIEIRA CEZARINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº. 8010292-52.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi 

devidamente intimada através de seu(sua) advogado(a), para comparecer 

à audiência designada, e não compareceu, conforme termo de audiência 

juntado aos autos. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 
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da audiência, ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente 

assistida por advogado constituído. Além do que a Reclamante nada 

manifestou mesmo após a audiência. Em razão da parte reclamante não 

ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento 10, 

restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 

9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. Fica 

condicionado que para intentar a mesma ação contra a parte reclamada, 

deverão ser recolhidas as respectivas custas processuais. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 23 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE ARAUJO TOUSUBE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADESUL MADEIRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1001021-07.2017.8.11.0037 Promovente: LUANA DE 

ARAUJO TOUSUBE DE OLIVEIRA Promovido: MADESUL MADEIRAS 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem 

preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

materiais e morais em razão de ter sido vítima de acidente de trânsito 

provocado por culpa da parte Requerida quando conduzia sua 

motoclicleta. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 

10583375), não comparecendo à sessão de conciliação, deixando de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. É cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 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. Partindo dessa premissa, 

entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 337 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora comprovou a existência de acidente de trânsito envolvendo-a como 

vítima, bem como a existência de reparos de sua motocicleta. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência tão somente do pedido de 

danos materiais. De igual modo, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos, já que a reclamante teve 

lesões que lhe causaram sofrimento. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados na petição inicial 

e o faço para: CONDENAR a parte reclamada a reembolsar à parte 

reclamante o valor de R$ 1.721,13 (hum mil setecentos e vinte e um reais e 

treze centavos), a título de danos materiais, com o pagamento de juros de 

1% (um por cento) ao mês, corrigidos monetariamente pelo INCP, a partir 

da citação válida (art. 405 CC), e correção monetária com base no art. 398 

do Código Civil; CONDENAR o Reclamado a pagar indenização por danos 

morais ao Reclamante à importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

e acrescida de juros legais a partir da citação. 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 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, 21 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLEIDE CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1000540-78.2016.8.11.0037 Promovente: ZOLEIDE CASSOL 

Promovido: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Postula 

a Reclamante indenização por danos materiais e morais sob o argumento 

de que sofreu cobranças indevidas por serviços não contratos em suas 

faturas telefônicas, sendo, Comodidade Pacote de Serviços Inteligentes 2, 

OI Antivírus Premium e Backup, por tais razões requer o cancelamento das 

referidas cobranças, com devolução em dobro pelos pagamento 

realizados. A Reclamada sustenta, em síntese, que a cobrança dos 

serviços descritos na fatura são benefícios disponibilizados sem nenhum 
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acréscimo de valor, sendo o valor atribuído a eles uma mera divisão de 

valores, estando os mesmos já estão inclusos no valor da assinatura da 

oferta do plano, e mesmo solicitando o cancelamento das referidas 

cobranças, a fatura não alteraria seu valor. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a parte Autora que contratou o 

referido serviço OI FIXO FRANQUIA SEM LIMITES, bem como serviço de 

internet OI VELOX RES 2 MB. Entretanto, deixou de mencionar o valor do 

plano contratado, para que fosse possível aferir se há cobranças 

indevidas além do valor contratado. 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 a quitação de mensalidades, 

deixou de comprovar o fato, visto que não juntou aos autos qualquer 

comprovante de pagamento para tanto. Logo, cabe à parte Requerente o 

ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já 

que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito de 

danos morais. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, e com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, 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, 21 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DENARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1000768-53.2016.8.11.0037 Promovente: SERGIO DENARDI 

Promovido: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Postula 

a Reclamante indenização por danos materiais e morais sob o argumento 

de que sofreu cobranças indevidas por serviços não contratos em suas 

faturas telefônicas, sendo, Arrec Terc Brturbo Bl Plus e Comodidade 

Pacote De Serviços Inteligentes 2, por tais razões requer o cancelamento 

das referidas cobranças, com devolução em dobro pelos pagamento 

realizados. A Reclamada sustenta, em síntese, que a cobrança dos 

serviços descritos na fatura são benefícios disponibilizados sem nenhum 

acréscimo de valor, sendo o valor atribuído a eles uma mera divisão de 

valores, estando os mesmos já estão inclusos no valor da assinatura da 

oferta do plano, e mesmo solicitando o cancelamento das referidas 

cobranças, a fatura não alteraria seu valor. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a parte Autora que contratou 

serviços de telefonia e internet com a Reclamada. Entretanto, deixou de 

mencionar o valor do plano contratado, para que fosse possível aferir se 

há cobranças indevidas além do valor contratado. 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 a quitação de 

mensalidades, deixou de comprovar o fato, visto que não juntou aos autos 

qualquer comprovante de pagamento para tanto. Logo, cabe à parte 

Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito de danos morais. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, e com arrimo no 

que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, 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, 21 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012548-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012548-02.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 
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cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012549-84.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012549-84.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 
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AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012555-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA FERRAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012555-91.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 
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a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012556-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINGLI GIANI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012556-76.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012558-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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TANIA CRISTINA ZALTRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012558-46.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012557-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA CAROLINA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012557-61.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 
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condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8020039-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8020039-60.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 
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anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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 Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 23 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011152-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANA HELADE CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011152-87.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 
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honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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 Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 23 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012539-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA HAGEMANN LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012539-40.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 
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calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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 Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 23 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE HAMERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8010509-95.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 
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ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8010804-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOLNY ROGAL VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8010804-35.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8010811-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8010811-27.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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 Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 23 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010895-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8010895-28.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 
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dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011755-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011755-63.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 
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excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011185-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVA ANGELA DI DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011185-77.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 
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pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011144-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE XAVIER DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011144-13.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 
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pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011131-14.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011131-14.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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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: 8011123-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS MARCHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011123-37.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011115-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDENOURA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011115-60.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 
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referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012544-62.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAZZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012544-62.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 168 de 688



interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012540-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012540-25.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro,PJEC 

8012540-25.2015.8.11.0037 que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. A parte autora, alega que na qualidade de servidora 

pública municipal, na função de professora, gozou suas férias anuais de 

45 (quarenta e cinco dias), referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo 

apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. 

Dessa forma, requer seja o requerido condenado ao pagamento do terço 

constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas 

durante o mês de julho, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data 

da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 

(um terço) a que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, 

na totalidade de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta 

e cinco dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, 

deixou de apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o 

reclamado não apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a 

desconstituir as alegações da autora. Acerca do mérito, podemos 

observar que os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de 

setembro de 2001, assim dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo 

exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias 

para professores, de acordo com o calendário escolar. Artigo 50 – 

Independente de solicitação, será pago aos profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. O estatuto legal que 

rege a profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus o professor, assim como, a garantia de um 

terço de remuneração sobre esse período de férias. Portanto, a legislação 

não abre brechas à interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 

foi promulgada a Lei Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, 

§3º, IX,: IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em 

princípio, que a nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou 

o dispositivo anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de 

setembro de 2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias 

dos professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, 

não excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 

(quarenta e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. 

PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. 

Havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias. 

Inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Precedentes 

desta Corte superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze 

por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a 

parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a 

percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se 

em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do 

próprio sustento ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do 

Tribunal Superior do Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia 

com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se 

habilita a conhecimento o recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 

5º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que 

se nega provimento. (TST - AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio 

Bentes Corrêa, Data de Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 09/05/2014) FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. 

TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, 

da CF assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não 

estabelecendo a norma constitucional o período de duração do descanso 

anual. Havendo previsão expressa em lei municipal de que para os 

membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 

dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse 

lapso temporal. (TRT-12 - RO: 00000822520155120041 SC 

0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA 

DA 3A TURMA, Data de Publicação: 20/11/2015). Portanto, considerando 

que o estatuto legal que rege a profissão dos educadores de Primavera do 

Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 

45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus os professores, as 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal, devem ter o adicional calculado sobre a totalidade desse 

lapso temporal. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) 

Condenar o ente municipal ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias das férias vencidas, com base no salário normal 

correspondente ao período total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) 

anos, até a data do despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), 

devendo incidir juros a partir da citação, com os índices oficiais aplicados 

à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 

9.494/97, com nova redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção 

monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada verba indenizatória 

deveria ter sido paga; b) impor a obrigação de fazer, consistente no 

pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário 

normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a totalidade do período de 

férias efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, 

em relação às prestações vincendas, desde a data da propositura da 

ação (CPC, art. 323). O ente municipal está isento do pagamento das 

custas processuais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012534-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012534-18.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 
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LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012535-03.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE PAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012535-03.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 
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honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012547-17.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012547-17.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012533-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012533-33.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 
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o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012272-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012272-68.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 
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com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012271-83.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEIDE DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012271-83.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012270-98.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI PEDROLO VERGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012270-98.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 
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o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012261-39.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012261-39.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 
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desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012260-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIE REGINA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012260-54.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012258-84.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ZAUPA REMACRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012258-84.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011182-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011182-25.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 
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dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012546-32.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA ARRAIS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012546-32.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 
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excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012253-62.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUIS BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012253-62.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 
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pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011772-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011772-02.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 
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total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011153-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011153-72.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 182 de 688



Processo Número: 8011184-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011184-92.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011181-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011181-40.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 
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constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011155-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011155-42.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 
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Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011154-57.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011154-57.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 
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honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011763-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011763-40.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 
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681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011761-70.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011761-70.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 
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____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011760-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI MARIA LONDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011760-85.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011757-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011757-33.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 
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sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8012254-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8012254-47.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 
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o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011150-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011150-20.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 
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normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011146-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011146-80.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 
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docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011148-50.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILAINE BREGALDA BERTOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011148-50.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 192 de 688



vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011773-84.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERNANDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011773-84.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011774-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI CARLA RUPPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011774-69.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 
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o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011771-17.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011771-17.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 
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pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 

MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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: 8011766-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PIENIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011766-92.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte autora, 

alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de 

professora, gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), 

referentes aos últimos 5 (cinco) anos, contudo apenas recebeu o terço 

constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente 

sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, 

retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença 

condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) a 

que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, na totalidade 

de fruição das férias seguintes, pelo período de 45 (quarenta e cinco 

dias). Nota-se que o reclamado, apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Destarte, o reclamado não 

apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as 

alegações da autora. Acerca do mérito, podemos observar que os artigos 

49 e 50 da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001, assim 

dispõem: Artigo 49 – O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

com o calendário escolar. Artigo 50 – Independente de solicitação, será 

pago aos profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período 

de férias. O estatuto legal que rege a profissão dos educadores de 

Primavera do Leste (Lei Municipal nº 681/2001) é cristalino ao dispor sobre 

o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o 

professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre 

esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à 

interpretação diversa. Ainda, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: IX - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; Contudo, há que se registrar, em princípio, que a nova 

lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

anteriormente mencionado da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 

2001, no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos 

professores, apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE 

MIGUEL ALVES . FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI 
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MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar 

assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento 

ou da respectiva família" (Súmula n.º 219, item I, do Tribunal Superior do 

Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o 

recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 

AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 30/04/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014) 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). Portanto, considerando que o estatuto legal que rege a 

profissão dos educadores de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 

681/2001) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) 

dias de férias a que faz jus os professores, as férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, devem ter o 

adicional calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) Condenar o ente municipal ao 

pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das 

férias vencidas, com base no salário normal correspondente ao período 

total de férias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data do 

despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do CC), devendo incidir juros 

a partir da citação, com os índices oficiais aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º F, da Lei n. 9.494/97, com nova 

redação dada pela Lei n. 11960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, 

desde a data em que cada verba indenizatória deveria ter sido paga; b) 

impor a obrigação de fazer, consistente no pagamento do adicional de 

férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, cujo adicional deve 

ser calculado sobre a totalidade do período de férias efetivamente previsto 

em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas, desde a data da propositura da ação (CPC, art. 323). O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima, 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

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123364 Nr: 5914-97.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BATISTA DOS SANTOS

 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): LINDOMAR BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

. . -, Filiação: Fatima Auxiliadora Batista dos Santos e Valdemar Souza 

Cruz, data de nascimento: 21/03/1986, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, convivente, pintor, servente. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o 

réu LINDOMAR BATISTA DO SANTOS, devidamente qualificados nos 

autos, às penas do art. 180, caput, do Código Penal.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para o delito previsto no art. 180 do CP é de 

reclusão de 1 a 4 anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão, pena esta que torno 

definitiva, por inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, 

causas de diminuição ou aumento de pena capazes de a modificar, bem 

como por ter sido fixada no mínimo legal.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c do Código 

Penal.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do CP, como estipular o 

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 

penal, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do 

Leste, 13 de março 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, 21 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202564 Nr: 504-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVYN PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Na hipótese, é imperativa a manutenção da prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, eis que 

se trata de crime de tráfico de drogas, praticado dentro da residência, com 

o envolvimento do próprio filho menor de idade, além de haver notícias, 

nos autos, de que a prática ilícita perdura por anos. Nessa toada, os 

eventuais predicados favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, 

residência fixa e outros, por si sós, não ensejam a concessão da 

liberdade provisória, quando devidamente demonstrada a 

imprescindibilidade da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos 

autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal. (HC 251/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).Com 

efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do autuado, a manutenção de sua prisão 

preventiva é medida de rigor.Por estes argumentos, nesse momento 

processual mantenho a prisão preventiva do denunciado Kelvyn Pereira 

Nascimento e, em consequência, indefiro as pretensões formuladas.Sem 

mais, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 43, sobre com a citação 

pessoal do denunciado e oferecimento de resposta à 

acusação.Intimem-se e se Cumpra.Primavera do Leste, 20 de março de 

2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186518 Nr: 2245-94.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA ANTONIA DOS SANTOS, GISLAINE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB:MT 

16181-O

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de 

condenar BIANCA ANTONIA DOS SANTOS e GISLAINE RODRIGUES DOS 

SANTOS às penas do arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 

10.826/03, e absolve-las do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 

11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.Passo à dosimetria 

das penas.BIANCA ANTONIA DOS SANTOSDo crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 147697 Nr: 3339-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusados 

que foi expedido carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) para a 

Comarca de Sobradinho – DF, para oitiva da testemunha Evanildes Gomes 

França.

Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187557 Nr: 2769-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nerci Nascimento da Silva 

Júnior - OAB:OAB-GO 30.166

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, diante da certidão de tempestividade, visando preservar o 

princípio constitucional da eficiência intimo o advogado do acusado para 

apresentar razões de apelação, nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 22 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 126349 Nr: 8914-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ALVES CAETANO, CLECIO JANES 

COSTA DA CONCEIÇÃO, MARCELO SANTOS GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO KOS JUNIOR - 

OAB:31535

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, absolvendo JAQUELINE 

ALVES CAETANO, CLECIO JANES COSTA DA CONCEIÇÃO e MARCELO 

SANTOS GODOI da acusação do cometimento dos delitos capitulados nos 

arts. 288, caput, 297, caput, 298, caput, todos do Código Penal, nos 

termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.Destruam-se os bens 

apreendidos às fls. 18/19.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 22 de março de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 26601 Nr: 2654-61.2003.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENILSON DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFÁCIO - OAB:6541

 Ante o exposto, nos termos do art. 109, III art. 107, IV, todos do CP, 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva e decreto a extinção da 

punibilidade do delito descrito no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do 

Código Penal, atribuído ao acusado Agenilson de Souza 

Pereira.Requisite-se a devolução das cartas precatórias expedidas às fls. 

189, 191, 193, 195 e 203 independentemente de cumprimento.Publicado 

em audiência, saíram os presentes intimados.Transitada em julgada, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Primavera do Leste, 17 

de outubro de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191284 Nr: 4447-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO DA COSTA GUIMARÃES, OTAVIO 

CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, JOEL CARDOSO DE SOUZA - OAB:19303/O

 Código 191284

Vistos, etc.

1. Defiro a pretensão formulada às fls. 256/262.

2. Com efeito, designo a data de 18/04/2018 às 17h30min, para a oitiva da 

testemunha Thales Caike Dias Vieira de Souza, o qual deverá ser intimado 

no endereço declinado à fl. 262.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 22 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187489 Nr: 2726-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO WILLIAN MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado, 

comunicando que foi expedida carta precatória com prazo de 60 

(sessenta dias) para a Comarca de São José-SC, visando a oitiva do réu 

Fabio William Marcolino.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 197 de 688



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123748 Nr: 6313-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Código 123748

Vistos.

1. Tendo em vista que o advogado do réu foi intimado pelo diário eletrônico 

em 22/02/2018 (fl. 94), e permaneceu inerte, deixando escoar in albis o 

prazo para apresentação de alegações finais (cf. certidão de fl. 95), 

nomeio a Defensoria Pública para que prossiga na defesa do acusado, 

devendo ser intimada a fim de que ofereça a peça faltante no prazo legal.

2. Desnecessária, no presente caso, a intimação pessoal do réu para 

constituir novo advogado, vez que o patrono por ele constituído não 

formalizou a renúncia do mandato que lhe foi conferido, em conformidade 

com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. 

NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio 

do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à 

parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o 

ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A 

providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não 

apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a 

alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do 

réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu 

advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor 

constituído. Precedente. 4. Ordem denegada. (STF, HC 134217, Relator(a): 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016).

Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 20 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123844 Nr: 6409-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUELINO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, David Alves dos Santos - OAB:23.128-O

 Código 123844

Vistos.

1. Tendo em vista que o advogado do réu foi intimado pelo diário eletrônico 

em 15/12/2017 (fl. 139), e permaneceu inerte, deixando escoar in albis o 

prazo para apresentação de alegações finais (cf. certidão de fl. 140), 

nomeio a Defensoria Pública para que prossiga na defesa do acusado, 

devendo ser intimada a fim de que ofereça a peça faltante no prazo legal.

2. Desnecessária, no presente caso, a intimação pessoal do réu para 

constituir novo advogado, vez que o patrono por ele constituído não 

formalizou a renúncia do mandato que lhe foi conferido, em conformidade 

com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. 

NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio 

do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à 

parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o 

ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A 

providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não 

apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a 

alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do 

réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu 

advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor 

constituído. Precedente. 4. Ordem denegada. (STF, HC 134217, Relator(a): 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016).

Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 20 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203732 Nr: 1163-91.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:OAB-MT

 Código 203732

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 17/2018-DF

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o pedido de alteração das férias, exercício 2017, marcadas 

para 02/04 a 11/04/2018, da servidora Claudete Scatolin, matrícula 8366, 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 1ª Vara Criminal.

Considerando que as férias foram alteradas para 05/11 a 14/11/2018, 

podendo ainda sofrer alterações.

 RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria n.º 07/2018-DF, de 12/03/2018, que 

designou o servidor Carlos Eugênio Comelli (matrícula 3173) – Técnico 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 

Secretaria da 1ª Vara Criminal, no período de 02/04/2018 a 11/04/2018, 

durante as férias da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 22 de março de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002261-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TEODORO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002261-56.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o depósito 

efetuado nos autos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002081-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

 

1002081-40.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 23 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

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

Processo Número: 1006034-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DUMKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

1006034-75.2017.8.11.0040 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. 23 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005898-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMIRA DE FATIMA MARCONDES CANABARRO DOS SANTOS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SCHIMIT (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1005898-78.2017.8.11.0040 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. 23 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005199-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIARA DE LIMA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR DURANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1005199-87.2017.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da 

Exceção de Pré-Executividade, no prazo legal. 23 de março de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004613-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FUHR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1004613-50.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

observa-se que a requerida além de contestar a ação contra si ajuizada, 

ofertou reconvenção, entretanto, deixou de recolher as custas 

processuais. Assim, DETERMINO a intimação da mesma para que proceda 

ao recolhimento das custas e taxa devidas, sob pena de indeferimento da 

reconvenção e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 21 de Março de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000096-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABINA NESPOLO MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

Autos n. 1000096-65.2018.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

prescrição do débito e indenização por danos morais proposta por 

SABINA NESPOLO MAYER em face de BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS 

S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, todos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 11347683 e ss. 

Pela decisão proferida em id. 11411611 determinou-se a emenda da 

exordial, nos termos seguintes: “Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a autora formulou pedido de justiça gratuita. Entretanto, 

considerando que a mesma é agricultora, torna-se crível que possui 

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. Mas não é 

só. Da leitura da exordial, extrai-se que a autora formula pedido para que 

seja declarada a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n. 

319600406 com relação à mesma e ao cedente José Rodrigues dos 

Santos. No ponto, convém destacar que a mesma não é parte legítima para 

requerer a declaração de inexistência do débito com relação ao 
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cedente/terceiro José Rodrigues dos Santos. No mais, observa-se ainda 

que a requerente pugna pela condenação dos requeridos em danos 

morais, contudo, não indica o valor pleiteado. No ponto, faz-se necessário 

a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 292, inciso V, do 

NCPC, pois o mesmo influenciará diretamente no valor atribuído a causa e, 

consequentemente, no recolhimento das custas processuais. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da autora 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, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. (...)” Através do petitório de id. 11743012, a 

requerente limitou-se a requerer a reconsideração do indeferimento do 

pedido de AJG. 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, não obstante tenha 

sido devidamente intimada através de sua patrona, a mesma não atendeu 

integralmente o comando judicial, eis que limitou-se a requerer a 

reconsideração da AJG, 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, 21 de Março 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EXECUTADO)

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001078-16.2017.8.11.0040. 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. No mais, INDEFIRO o pedido de 

busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não comprovou haver 

esgotado todos os meios legais à sua disposição para localizar bens de 

propriedade da executada, tais como busca perante o Cartório de Registro 

de Imóveis. Por fim, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da 

Vara proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016. Após, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 21 de 

Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002793-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002793.93.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Execução por Quantia Certa c.c. Tutela de Urgência Cautelar Incidental 

ajuizada apor Amalia Marli Sgsttater em face de Paulo Eduardo Vedana, 

asseverando ser credora do requerido da quantia de 799.952,25 

(Setecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e 

vinte e cinco centavos). Tendo em vista que os bens/produtos arrestados 

mostram-se insuficientes para garantia o débito em questão, defiro o 

requerimento formulado no ítem “a” da petição de Id. 11499797 

relativamente à penhora do crédito do executado junto ao terceiro Fabiano 

Nichele, até o valor do saldo remanescente indicado, devendo este último 

ser intimado para efetuar o depósito nos autos, tudo nos termos do que 

prescreve o art. 855 e seguintes do CPC. Exitosa a penhora, intime-se o 

devedor para querendo manifestar-se no prazo legal. Relativamente aos 

requerimentos que constam dos itens “b” e “c”, diga a parte contrária no 

prazo de 10 (dez) dias. Já quanto ao requerimento que consta do ítem “d”, 

intimem-se os Srs. Oficiais para prestarem esclarecimentos no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 21 de Março de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002793-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

 

1002793-93.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000183-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. C. W. (RÉU)

R. R. C. W. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO)

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

 

1000183-55.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

informar o atual endereço do AUTOR, bem como efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

intimação do requerido, 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 
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Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-08.2017.8.11.0040

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:

V. DE LARA PIVOTTI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000406.08.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda em desfavor de V de Lara Pivotti Atacado Eireli - ME, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, aduzindo em breve síntese, 

que celebrou com a parte requerida contrato com garantia de alienação 

fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse 

indireta do bem descrito e individualizado na inicial. Salienta que, o ora 

requerido tornou-se inadimplente a partir de 10/10/2016, dando causa ao 

vencimento antecipado da dívida. Em razão disso foi constituído em mora, 

porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem acima descrito. Determinou-se a emenda da inicial para o fim de 

comprovar a mora do devedor, bem como demonstrar o recolhimento das 

custas processuais devidas, conforme decisão de Id. 4942867. Parte 

autora juntou comprovantes de recolhimento das custas processuais, Id. 

5049124 e ss. Posteriormente, fez a juntada do instrumento de protesto, 

Id. 9230483 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão 

liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 

modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta 

as razões expedidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos 

do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, 

devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu 

representante legal, mediante termo de compromisso. Após executada a 

medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos 

do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 

10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 

(quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da 

mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as alterações 

dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as advertências 

legais contidas no art. 344 do Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 21 de Março 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-08.2017.8.11.0040

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:

V. DE LARA PIVOTTI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

1000406-08.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005619-92.2017.8.11.0040

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:

DANIEL LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1005619-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005619-92.2017.8.11.0040

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:

DANIEL LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005619.92.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

desfavor de Daniel Lucas Pereira dos Santos, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, aduzindo em breve síntese, que celebrou 

com a parte requerida contrato de financiamento (nº 4351504294), lhe 

tenho sido concedido um crédito de R$ 18.720,26, que deveria ser pago 

em 48 prestações no valor de R$ 569,94 cada, vencendo a primeira em 

30/10/2013 e a última em 30/09/2017, destinado a aquisição do veículo 

descrito na inicial e individualizado na inicial. Salienta que, o ora requerido 

tornou-se inadimplente a partir de 30/01/2016, dando causa ao vencimento 

antecipado da dívida. Em razão disso foi constituído em mora, porém 

continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem acima descrito. Determinou-se a emenda da inicial para o fim de 

comprovar a mora do devedor, conforme decisão de Id. 10733800. Parte 

autora fez a juntada do instrumento de protesto, Id. 11027482 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. 

Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 
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custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de Março 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005575-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERIDO)

 

1005575-73.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005575-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005575.73.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A em desfavor de Wanderson de Almeida Moreira, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, aduzindo em breve síntese, 

que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento (nº 

20023143317), lhe tenho sido concedido um crédito de R$ 22.684,98, que 

deveria ser pago em 18 prestações no valor de R$ 1.191,49 cada, 

vencendo a primeira em 23/01/2017 e a última em 23/06/2018, destinado a 

aquisição do veículo descrito na inicial e individualizado na inicial. Salienta 

que, o ora requerido tornou-se inadimplente a partir de 23/04/2017, dando 

causa ao vencimento antecipado da dívida. Em razão disso foi constituído 

em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem 

presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem acima descrito. Determinou-se a emenda da inicial para 

o fim de comprovar a mora do devedor, conforme decisão de Id. 1731568. 

Parte autora fez a juntada do instrumento de protesto, Id. 11027873 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. 

Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de Março 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005827-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDIRA ARNORT KAEZALA OAB - RS58926 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO BORGES (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005827.76.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante dos 

esclarecimentos prestados pela autora e, recebo a inicial, bem como a 

emenda à inicial, na forma colocada em Juízo. Defiro à autora o benefício 

da Justiça Gratuita. Anote-se. Situando a questão, cuida-se de Ação de 

Regulamentação de Guarda c.c. Pedido Liminar de Guarda Provisória e 

Incidental de Averiguação de Alienação Parental ajuizada por Ana Carolina 

Mesquita em face de Marciano Borges, ambos qualificados nos autos, 

relativamente a menor Isabelly Mesquita Borges, asseverando, sem 

síntese, o seguinte: DA união havida entre a autora e o requerido, nasceu 

a menor Isabelly Mesquita Borges, atualmente com 06 (seis) anos de 

idade, conforme certidão de nascimento que instrui a inicial. Tendo o réu 

negado a paternidade, foi ajuizada ação de investigação de paternidade. 

Em julho/2017, o requerido, juntamente com seus pais, estiveram em Bento 

Gonçalves/RS e levaram a autora até um escritório na tentativa de 

retirar-lhe a guarda da filha menor, o que não foi por ela aceito. Como a 

autora mantinha uma relação de confiança com os avós paternos da 

menor, no dia 06/08/2017, após deixar a filha sob os cuidados dos 

mesmos, foi surpreendida com a informação de que haviam alugado o 

imóvel em que residiam e se mudado para o Mato Grosso juntamente com 

o requerido e a filha menor em comum. Por esta razão e, não tendo mais 

conseguido contato com a filha menor, ajuíza a presente ação requerendo 

liminarmente lhe seja concedida a guarda provisória da menor. Pois bem. 

Com relação ao pedido de guarda provisória, é possível afirmar que a 

inicial ajuizada não foi instruída com documentos suficientes a atestar o 

alegado, ainda que para Juízo de cognição sumária. Veja-se que a peça 

preambular não traz sequer cópia da certidão de nascimento da menor e 

dados, ou ainda, cópia da ação e demais atos processuais relativos a 

ação de investigação de paternidade que alega ter manejado em desfavor 

do requerido. Logo, flagrante que a concessão da medida requerida 

liminarmente, sem oitiva da parte adversa e realização de estudo 

psicossocial mostra-se prematura e temerária, razão pela qual indefiro o 

pedido de guarda provisória da menor formulado pela autora. Desde já, 

designo audiência de mediação para o dia 21 de Maio de 2018 às 

16h15min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível, devendo a requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Não 

havendo composição, desde já, determino a realização de estudo 
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psicossocial pela Equipe Técnica Forense, devendo o relatório ser 

depositado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo do 

cumprimento das deliberações acima, abra-se imediata vista dos autos ao 

MPE. Os demais pedidos constantes da inicial serão analisados 

oportunamente, isto é, após a audiência de conciliação. Às providências. 

Sorriso/MT, 21 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005190-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA APARECIDA DIAS ALMADA (INTERESSADO)

 

Autos nº 1005190.28.2017.811.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de requerimento de Alvará Judicial requerido por Chirley dos 

Santos Vieira relativamente ao valor dos honorários advocatícios que 

constam do contrato anexo ao pedido apresentado (Id. 10192213 e ss.) 

De pronto, determinou-se a abertura de vista ao MPE que, por sua vez, 

manifestou-se pela emenda da inicial, Id. 10524868. Antes mesmo que a 

promoção ministerial foi examinada por este Juízo, a requerente 

apresentou a emenda na forma sugerida pelo MPE, Id. 10622833. 

Apresentada a emenda, colheu-se nova parecer do MPE que, por sua vez, 

manifestou-se pelo deferimento do pedido, Id. 12043894. É o breve relato. 

Decido. Sobre o tema em voga, qual seja, honorários contratuais, convém 

examinar o que dispõe o Estatuto da OAB – Lei nº8.906/1994, senão 

vejamos: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos 

inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados 

por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1º O advogado, quando 

indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de 

impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, 

tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada 

pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2º Na falta de 

estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3º Salvo estipulação em 

contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro 

terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4º Se o 

advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de 

expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 

determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5º O 

disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato 

outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou 

omissão praticada no exercício da profissão.” Portanto, considerando que 

o contrato particular de prestação de serviços advocatícios apresentado 

pela requerente encontra-se formalmente em ordem (Id. 10192243), aliado 

ao parecer favorável do MPE, ao qual incumbe o dever de zelar e 

resguardar os interesses das menores, defiro o pedido de alvará 

formulado para autorizar a liberação do valor correspondente à 30% 

sobre os valores que couberam às contratantes Érica Roberta Branco 

Nogueira e Emilia Roberta Branca Nogueira, nos termos da avença que 

consta do Id. 10192398, devidamente homologado por sentença pelo Juiz 

de Direito Coordenador do CEJUSC de Id. 10192441. Por oportuno, deverá 

a Secretaria da Vara observar que parte da avença firmada e homologada 

ainda não se encontra vencida, de modo que, o alvará deve ser 

confeccionado a partir do valor que ora se encontra depositado em Juízo, 

sem prejuízo da expedição de novo alvará após o vencimento das 

prestações previstas nos itens 1.b e 2.b do acordo firmado e homologado 

por sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente pedido, na forma 

do art. 487, I do CPC. Custas e honorários indevidos. Transitado em 

julgado, devidamente certificado nos autos, expeça(m)-se o(s) 

competente(s) alvará(s). Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 20 de Março 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003709-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE LIMA LEHRBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES OAB - 

MT20238/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORDULINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

ADAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1003709-30.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que na 

data aprazada será ponto facultativo, REDESIGNO a solenidade 

anteriormente agendada para o dia 21 de Maio de 2018, às 16h30min. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

22 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005879-72.2017.8.11.0040

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:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005879.72.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda em desfavor de Roberto Carlos Scatambulli, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, aduzindo em breve síntese, que o réu 

integra os grupos de consórcio nºs 7800/009, 7800/035, 7800/144 e 

7811/051, administrados pela autora, sendo que, por força da 

contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo descrito e 

individualizado na inicial. Diz que, com a referida aquisição e para garantir 

o grupo da dívida remanescente, o réu assinou contrato com garantia de 

alienação fiduciária, transferindo à administradora o domínio resolúvel e a 

posse indireta do bem acima. Ocorre que, o ora requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de honras com as contribuições ao grupo 

consocial a partir de 10/05/2010, incorrendo em mora desde então. Em 

razão disso foi constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao 

final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a 

concessão da liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. 

Determinou-se a emenda da inicial para o fim de comprovar a mora do 

devedor, conforme decisão de Id. 11099695. Parte autora fez a juntada do 

instrumento de protesto, Id. 11191130 e ss. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Não há dúvidas de 

que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio 

autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de 

compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, 

querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Novo Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 22 de 

Março 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005879-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

 

1005879-72.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006655-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PULSAR TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAZITELI TRINDADE OAB - SP150902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MCA - COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1006655.72.2017.8.11.0040 Vistos etc. Comprovado o 

recolhimento das custas processuais devidas, RECEBO A inicial na forma 

colocada em Juízo. INTIME-SE a parte autora para que apresente o título 

executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado 

e registrado através de carimbo, conforme ordem de serviço nº 02/2016. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe(s) penhorado tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer(em) embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis, INTIME(M)-SE o(s) cônjuge(s) do(s) executado(s), se 

casado(s) for(em), ou terceiro garantidor, bem como providencie o 

registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC). DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 22 de Março 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006655-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PULSAR TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAZITELI TRINDADE OAB - SP150902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MCA - COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

1006655-72.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002440-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCINA TAVARES SALVADOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002440.87.2016.811.0040 Vistos etc. Em atenção ao 

requerimento formulado pela DPE (Id. 11364622), redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 28 de Maio de 2018, às 08h45min, mantendo-se os 

demais termos da deliberação anterior. Às providências. Sorriso/MT, 22 de 

Março 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-39.2018.8.11.0040

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:

CRISTIANO LEMOS DA CUNHA (REQUERIDO)

 

1000046-39.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-39.2018.8.11.0040

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:

CRISTIANO LEMOS DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000046.39.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

desfavor de Cristiano Lemos da Cunha, ambos devidamente qualificados 

no presente feito, aduzindo que por contrato de financiamento nº 

4385941808, celebrado em 14/01/2016, o autor concedeu um crédito à 

Requerida no valor de R$ 14.162,42, que deveria ser pago em 48 

prestações de R$ 501,23 cada, vencendo a primeira em 14/02/2016 e a 

última em 14/01/2020, destinada a aquisição do veículo alienado 

fiduciariamente descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora 

requerido tornou-se inadimplente, deixando de honrar as prestações a 

partir de 14/04/2017, incorrendo em mora desde então. Em razão disso foi 

constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de 

busca e apreensão do bem acima descrito. Determinou-se a emenda da 

inicial para o fim de comprovar a mora do devedor, conforme decisão de 

Id. 11354203. Parte autora fez a juntada do instrumento de protesto, Id. 
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11735941 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão 

liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 

modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta 

as razões expedidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos 

do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, 

devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu 

representante legal, mediante termo de compromisso. Após executada a 

medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos 

do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 

10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 

(quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da 

mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as alterações 

dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as advertências 

legais contidas no art. 344 do Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 22 de Março 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

 

Autos nº 1005242.24.2017.8.11.0040 (PJE) Decisão Vistos etc. Cuida-se 

de Ação de Rescisão de Contrato de Empreitada c.c. Anulação de Título 

com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Alexandre Roberto Grison 

em face de Omério Alves Tolentino, ambos qualificados nos autos, 

consoante fatos e fundamentos expostos na inicial (Id. 10234940), 

instruída com documentos, Id. 10235097 e ss. De pronto, indeferiu-se o 

pedido de Justiça Gratuita, determinando-se o recolhimento das custas 

processuais devidas, Id. 11040787. A seguir, o autor requer a juntada dos 

comprovantes de recolhimento das custas, Id. 11706900 e ss. É o breve 

relato. Decido. Situando a questão, diz a inicial que em 19/05/2017, autor e 

réu celebraram contrato de empreitada, pelo qual o autor contratou com o 

réu a construção de um imóvel, pelo preço de R$ 138.032,00, cujo 

pagamento restou ajustado da seguinte forma: - Cessão de uma loja de 

roupas, com estoque e mobiliário, equivalente a R$ 68.032,00; - Pagamento 

de R$ 10.000,00 em espécie; - Cessão do cheque nº 145, emitido por 

Fábio Antunes de Campos ME, no valor de R$ 60.000,00. Segue dizendo 

que no contrato restou avençado o dia 22/05/2017 para início da obra e 

22/01/2018 para entrega da mesma finalizada. Ocorre que, decorridos 

quase 04 meses da data previsto para início da obra, nenhum trabalho foi 

executado, conforme atesta a ata notarial que instrui a inicial, de modo 

que, perfeitamente possível a rescisão contratual, conforme prevê a 

cláusula 14ª do contrato firmado. Por tais razões, além dos demais 

pedidos veiculados na peça preambular, requer a título de tutela de 

urgência seja declarada a nulidade do cheque nº 145 do Banco 

Cooperativo Sicredi de Bombinhas – SC, emitido por Fábio Antunes de 

Campos ME, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Pois bem. 

Relativamente a tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

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.” Como se vê, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, no caso, em caráter 

antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. Muito bem. A despeito de ser crível as alegações do autor, no 

caso em exame, a questão é facilmente dirimida diante da inoponibilidade 

das exceções pessoais aos eventuais terceiros de boa-fé, endossatários 

do título que se pretende declarar a nulidade. Aliás, sobre o tema em voga, 

os julgados que seguirão abaixo transcritos são bastante esclarecedores 

sobre a impossibilidade de acolhimento da pretensão do embargante. 

Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. INVIABILIDADE DE 

DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE AO TÍTULO. INOPONIBILIDADE DAS 

EXCEÇÕES PESSOAIS. O cheque é norteado pelo princípio da autonomia, 

do qual decorrem os da abstração e da inoponibilidade das exceções aos 

terceiros de boa-fé, aplicáveis conforme art. 17 da LUG e art. 25 da Lei do 

Cheque (Lei nº 7.357/85). RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70060029220, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 

70060029220 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 

31/07/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/08/2014) MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO 

NOMINAL À ORDEM. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, DA LITERALIDADE 

E DA AUTONOMIA. EMISSÃO DE CHEQUE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO 

TÍTULO. 1. O Direito Cambial é regido pelos princípios da cartularidade, da 

literalidade e da autonomia, princípios estes que garantem a circulação dos 

títulos de crédito, uma das principais finalidades para o qual foram criados. 

Em razão de tais requisitos, o devedor de um cheque obriga-se não só 

para com quem emitiu a cártula, mas, sobretudo, para com quem a estiver 

portando. 2. Tratando-se, dessa forma, de título nominal à ordem, situação 

dos autos, a cláusula à ordem permite que o beneficiário do título o 

transfira a outra pessoa, seja por endosso ou mesmo, por se tratar de 

uma coisa móvel, por mera tradição. 3. Ocorrendo, portanto, a 

transferência por simples tradição, presume-se legítima a cessão, sendo 

que a ocorrência de qualquer vício na transmissão realizada somente 

poderá ser alegada pelo nomeado ou beneficiário, e não pelo devedor, 

pois este, em face do princípio da autonomia dos títulos de crédito, não 

poderá opor qualquer exceção ao portador, alegando relações pessoais 

com o beneficiário ou outros obrigados anteriores do título. 4. Dessa 

forma, ausente qualquer objeção do beneficiário, não há que se falar em 

ilegitimidade da Autora pela cobrança de cheque nominal, cuja 

transmissibilidade não se encontra vedada. 5. Deu-se provimento ao 

recurso para rejeitar os embargos e julgar procedente o pedido da Autora 

(TJ-DF - APC: 20130710133814, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 10/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/06/2015 . Pág.: 198) Nessa esteira, conclui-se que, por ora, é 

totalmente inviável a concessão da medida na forma postulada, uma vez 

que o título que se pretende anular pode ser sido endossado a terceiro de 

boa-fé, ao qual as exceções pessoais são inoponíveis. Isto posto, indefiro 

o pedido de tutelar de urgência apresentado, eis que ausentes os 

requisitos legais pertinentes. Desde já, designo audiência de mediação 

para o dia 28 de Maio de 2018 às 09h15min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, 

devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Às providências. Sorriso/MT, 22 de Março de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005417-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1005417.18.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante a cota ministerial 

que conta do Id. 11692985, intimem-se os litigantes para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciarem a adequação do acordo aos 

termos da cota apresentada. Havendo manifestação no prazo acima, 

colha-se novo parecer do MPE e tornem os autos conclusos. Às 

providências. Sorriso/MT, 22 de Março 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129967 Nr: 5331-35.2015.811.0040

 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): ANANIAS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Autos n. 5331-35.2015.811.0040 – Código Apolo: 129967.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, 

PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 120748 Nr: 9744-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FLORES FABRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT, MIKAEL AGUIRRRE CAVALCANTI - OAB:9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9744-28.2014.811.0040 – Código Apolo: 120748.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, 

PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Deixo de analisar o pedido de constante no item “4” do petitório de fls. 

135/136, eis que a tentativa de penhora dos bens elencados restou 

inexitosa, conforme certidão de fl. 124.

 No mais, restando infrutífera a penhora online, desde já, DEFIRO o 

requerido no item “5” do petitório supramencionado, devendo a Secretaria 

da Vara proceder conforme a ordem de serviço 001/2016.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade dos executados, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Por fim, INDEFIRO o pleito formulado no item “7”, eis que tal providencia 

incumbe ao exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 133392 Nr: 7058-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FABIO GARCIA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Autos n. 7058-29.2015.811.0040 – Código Apolo: 133392.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados (conforme certificado à fl. 64) e, 

considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 94186 Nr: 5873-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANE DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:1607/E, 

Silvio Borges - OAB:19374-o

 Autos n. 5873-58.2012.811.0040 – Código Apolo: 94186.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, 
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PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de restrição de circulação de veículos, 

devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de Serviço nº 

01/2016.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 115116 Nr: 6443-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6443-73.2014.811.0040 Código. 115116

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, _____ 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.: 25771 Nr: 347-57.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Autos n. 347-57.2005.811.0040 – Código Apolo: 25771.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online e, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 26968 Nr: 1471-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H N AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARRILLO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 1471-75.2005.811.0040 – Código Apolo: 26968.

 Vistos etc.

 Ante ao lapso temporal desde a última tentativa de penhora e, 

considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 138033 Nr: 9656-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9656-53.2015.811.0040 – Código: 138033.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, 

PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 164504 Nr: 260-81.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126874 Nr: 3520-40.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:17.669/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18.436

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o 

APELADO/REQUERENTE), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

parágrafos do NCPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001627-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS PINHO (EXECUTADO)

ALINE SCHEVINSKI (EXECUTADO)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação dos executados 

através de seu advogado acerca do Termo de Penhora realizado nos 

autos, Id. 11698812. Sorriso, 23 de março de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002602-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVOTTI VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO ALBINO SCHAFER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que a Contestação foi protocolada 

tempestivamente, por isso, procedo a intimação da parte requerente para, 

querendo, apresentar impugnação à Contestação. SORRISO, 23 de março 

de 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001090-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. A. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Rosa de Arruda Figueiredo OAB - MT14611/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 1001090-93.2018.8.11.0040, : 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[Guarda]. REQUERENTE: TATIANE 

GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS FERREIRA REQUERIDO: LUCIO DIAS 

FERREIRA JUNIOR Vistos etc. Cuida-se de pedido apresentado por ANA 

JULIA GUERREIRO DE ALMEIDA FERREIRA, devidamente representada por 

sua genitora TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS, ambas 

qualificadas nos autos, visando à obtenção de autorização judicial de 

suprimento de vontade paterna, vez que o genitor não preencheu o 

formulário de autorização de emissão de passaporte que lhe foi entregue, 

o que impediu a genitora de agendar a emissão do referido documento, 

possibilitando assim, que a criança viaje para o exterior na companhia de 

sua genitora. Relata ainda na inicial, que os genitores são divorciado e por 

força judicial, a mãe exerce a guarda da infante. Com a inicial vieram os 

documentos de ID. 12094062 e seguintes. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela concessão da autorização pleiteada com 

fundamento no princípio do melhor interesse da menor (Id. 12358364). É o 

relatório. Decido. Como é cediço, os direitos assegurados à criança e ao 

adolescente são revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se 

tratar de medidas que visam o bem estar e a proteção daqueles, garantia 

esta alçada a nível constitucional, como se vê no art. 227, caput, da 

Constituição Federal:“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”. Ainda, se mostra compatível com o princípio do melhor 

interesse da criança o fato de que a infante irá viajar na companhia de sua 

genitora. Para corroborar com o exposto, segue o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR 

– AUSENCIA DE MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DO PLEITO - MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA – RECURSO PROVIDO. Cabível o suprimento do 

consentimento paterno para que os filhos possam deixar o país na 

companhia da mãe, quando demonstrado que a medida atenderá o melhor 

interesse das crianças. (TJMG – 4ª Câmara Cível - Agravo de 

Instrumento-1.0461.16.000512-4/001 - Rel. Renato Dresch – Julg. 

22.11.2016). (AI 178778/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) Por todo o exposto e em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para autorizar a criança 

ANA JULIA GUERREIRO DE ALMEIDA FERREIRA a viajar ao exterior, na 

companhia de sua genitora TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS, 

bem como autorizar a confecção do passaporte sem o consentimento 

paterno, conforme requerido na exordial. No mais, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. CUMPRA-SE, com urgência, servindo a presente como MANDADO, 

ALVARÁ, CARTA PRECATÓRIA E/OU OFÍCIO. EXPEÇA-SE edital para 

conhecimento do genitor acerca da presente. Sem custas (Art. 141, § 2º, 

ECA). Certificado o trânsito em julgado desta sentença, arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Às 

providências. Sorriso/MT, 22 de março de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 105567 Nr: 8653-34.2013.811.0040

 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: JOSE NILFO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A

 Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 218-220.

Em seguida o requerido comprovou o pagamento integral do débito (fl. 221 

e verso).

É o relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita.

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios de seus 

patronos.

 Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 132 Nr: 110-04.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para se manifestarem acerca 

do Termo de Penhora dos veículos, encartados nos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 150915 Nr: 4573-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Tendo em vista o teor do Oficio de fls.102, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 12 de junho de 2018, às 14:30. Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 

16h40min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Jéssica Taisa Bervanger, 

Assessora de Gabinete II, digitei o presente termo.

Sorriso-MT, 22 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99458 Nr: 2088-54.2013.811.0040

 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: ZELMINA IZABEL GIACOMINI CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A

 iMPULSIONO os autos, INTIMANDO a parte autora a se manifestar acerca 

dos documentos juntados pelo requerido às fls.453/456, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187192 Nr: 2418-75.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 187115 Nr: 2367-64.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

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.: 89981 Nr: 1606-43.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XCDPAL-M, JJFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código Apolo nº: 89981

Vistos, e etc.

Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS 

EXECUTADOS XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., 

CPF/CNPJ 07.838.118/0001-32 e JAIR JOSÉ FIDELES MACHADO, CPF 

400.781.679-49, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.

Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de 

penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária.

Efetuada a MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente 

INTIME-SE O EXEQUENTE, no prazo de 05 dias, e CONCLUSOS PARA A 

ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, com ou sem apresentação de 

impugnação, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC.

Frustrada a pesquisa, intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis, 

apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado com baixa no relatório 

estatístico e sem baixa na distribuição.

Às providências.

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.: 93416 Nr: 5335-77.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, VM, DRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 93416

Vistos, e etc.

Analisando detidamente os autos, infere-se que, devidamente citado para 

pagar às três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo o executado se manteve inerte não 

provando o pagamento, bem como não apresentou justificativa.

 O exequente pugnou pela decretação de prisão civil do executado.

DECIDO.

Preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o 

devedor deixou de cumprir com a obrigação alimentar sem nenhuma 

justificativa, deve ser decretada a prisão civil até que seja comprovada a 

satisfação da pretensão executiva.

 Neste sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em sua obra Dos 

Alimentos, RT, 3. Ed., p.1072:

“Assim, não implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão 

por parte do devedor causa de cessação ou exoneratória do débito 

alimentar, e não podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, 

desde que não tenha promovido opportuno tempore ação exoneratória do 

encargo alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada 

a impossibilidade de efetuar o pagamento do débito (CPC , art. 733, in 

fine)...”.

Logo, não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias devidas, 

ACOLHO as razões da parte exequente, pelo que DECRETO A PRISÃO 

CIVIL do executado, com qualificação nos autos, pelo prazo de trinta (30) 

dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias 

atrasadas mais as que se vencerem a partir desta decisão.

Antes, porém, INTIME-SE a credora para que apresente, no prazo de 10 

(dez) dias, cálculo do valor atualizado do débito.

 Atendido, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o preso 

permanecer separado dos presos comuns, ficando desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante 

do inequívoco pagamento do débito referente aos meses atrasados.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 29622 Nr: 4050-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos, e etc.

INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação, o processo restará suspenso e arquivado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25694 Nr: 250-57.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSAEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 Código Apolo nº: 25694

Vistos, e etc.

Indefiro o pedido de fl. 251 anverso e verso, no que se refere a aplicação 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que o 

executado não é obrigado a indicar seus bens passíveis de penhora, mas 

somente na hipótese de se encontrar algum bem em seu nome é que 

deverá indicar a localização do mesmo ou apresentar uma justificativa de 

sua impossibilidade, o que não é o caso dos autos, uma vez que o 

executado não foi intimado da penhora realizada à fl. 248. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 601 DO 

CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-R DO CPC. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA 

PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE 

CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 

600, IV, DO CPC). A inércia do executado na indicação de bens passíveis 

de penhora por si só não tem o condão de caracterizar o ato atentatório à 

dignidade da justiça previsto no art. 600, IV, do CPC. Negado seguimento 

ao agravo de instrumento, porque manifestamente improcedente (art. 557, 

caput, do CPC)”. (Agravo de Instrumento Nº 70029900230, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em 12/05/2009).

Lavre-se o TERMO DA PENHORA, realizada à fl. 248, na forma do art. 845, 

§ 1º, do NCPC, intimando-se as partes. Após, expeça-se MANDADO DE 

REMOÇÃO (caso haja requerimento nesse sentido, com indicação da 

localização do bem, ficando o exequente como depositário, na forma do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC), AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO.

No mais, DEFIRO o requerimento de fl. 251 verso, § 3° e 4°, para o fim de 

determinar a requisição de informações à Receita Federal, para tanto, 

proceda, a Senhora Gestora judiciária, a consulta via sistema INFOJUD, 

para que apresente as três ultimas declarações do Imposto de Renda em 

nome do executado, juntando cópia da operação anexa, a qual deverá ser 

guardada em arquivo próprio, em segredo de justiça.
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Se positiva a localização de bens, intime-se a exequente para indicar 

quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos mesmos, nos 

termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 DEFIRO, ainda, o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro 

de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC, para tanto, 

porceda-se ao registro do nome da devedora no Sistema SERASAJUD.

Frustradas as pesquisas, intime-se o exequente a indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado com baixa no relatório 

estatístico e sem baixa na distribuição.

Às providências.

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.: 86696 Nr: 6161-40.2011.811.0040

 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: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR COMIN, LUIZ MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 Vistos, e etc.

Ante a petição de fl. 182, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, manifestar-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99059 Nr: 1661-57.2013.811.0040

 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: JOSE VALDIR BIANCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 Intimação do autor para juntar procuração dando poderes ao seu patrono 

para receber valores ou informar o número da conta do requerente para a 

liberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102496 Nr: 5424-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOEL KISSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 Processo n° 102496Vistos, e etc.INTIME-SE o executado para pagar o 

débito em 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima fixado, ao débito será 

acrescido multa e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por 

cento) cada ut § 1.º do art. 523 do NCPC, DETERMINANDO, desde logo, a 

expedição de MANDADO DE PENHORA de bens e sua AVALIAÇÃO, bem 

como, permear a guarda dos mesmos com nomeação de FIEL 

DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o respectivo 

auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §§ 1º e 2º do 

artigo 829 cc artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do NCPC. Nos termos do art. 525 do NCPC, transcorrido o prazo 

para 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, podendo o executado 

nela alegar somente sobre as causas alinhavadas no artigo 525 e seus 

incisos e parágrafos, bem como, que referida impugnação, via de regra, 

não terá efeito suspensivo, exceto se o juízo se convencer de que são 

relevantes seus fundamentos e que o prosseguimento da execução seja 

manifestamente suscetível de causar grave dado de difícil e incerta 

reparação e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, ut § 6.º do artigo 525 do NCPC. Não sendo crível no 

caso a adoção dos incisos I e II do artigo 840 do NCPC, o encargo de fiel 

depositário recairá sobre aquele que livremente possuir o bem quando da 

sua penhora, lavrando-se termo de compromisso e responsabilidade nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 2815-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIA DA SILVA LIMA DE LIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO ALVES DE OLIVEIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de dilação de prazo para 

cumprimento da determinação de fl. 141, resta prejudicado, eis que já 

transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Com ou sem manifestação, concluso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30918 Nr: 134-17.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Código Apolo nº: 30918

Vistos, e etc.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação, em razão de acordo 

formulado entre as partes, foi julgada extinta somente no que tange ao 

pedido de despejo (fl. 116), devendo prosseguir no que se refere aos 

demais pedidos.

 Diante disso, passo a análise do pedido de substituição de testemunha (fl. 

172). Conforme se verifica na certidão de fl. 165 a testemunha Elso 

Rodrigues não foi localizada no endereço indicado, sendo noticiado por 

terceiro o desconhecimento de seu paradeiro, por conta disso, nos termos 

do art. 451, III, do CPC, defiro a substituição desta testemunha para a 

testemunha Silvio Stolf, arrolada à fl. 172.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de abril de 

2018, às 16h30min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. 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”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84951 Nr: 4245-68.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI PAULO 

GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Código Apolo nº: 84951

Vistos, e etc.

Conforme consta na certidão de fl. 790, não há saldo a ser recolhido a 

título de custas judiciais, diante disso, cumprida as determinações da 

sentença de fls. 777-779, arquive-se com as baixas de estilo.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55834 Nr: 6166-33.2009.811.0040

 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: IVONE MAZZOCATTO TRAVAGIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP

 Vistos, e etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição de fl. 488, 

na qual o requerido comunica o pagamento integral do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de, no 

silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, 

com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28643 Nr: 3098-17.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Código Apolo nº: 28643

Vistos, e etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, restará o processo suspenso 

e arquivado com baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56102 Nr: 155-51.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO ALBINO BAUMANN, VERALUCIA LANI BAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Apolo nº: 115101

Vistos etc.

 Quanto a irresignação da parte autora (fls. 41-42), no que tange a 

condenação ao pagamento das custas processuais, folheando os autos, 

especialmente a certidão de fl. 35, verifica-se que se trata de matéria 

transitada em julgado, logo, incabível reanalise.

Diante disso, intime-se a parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal ou remetida para Protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97455 Nr: 9481-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 97455

Vistos, e etc.

Indefiro o pedido de fls. 55-56, por entender que tal medida não se mostra 

razoável, ainda mais considerando que autora sequer requereu a 

conversão da ação.

No mais, tendo em vista que o bem não fora localizado para apreensão, 

intime-se o autor para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

podendo optar, inclusive, pela CONVERSÃO regulamentada no art. 4.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação da Lei n.º 6.071/74.

Transcorrido o prazo sem manifestação, cumpra-se na forma do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131247 Nr: 6010-35.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVELICE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Código Apolo nº: 131247

Vistos, e etc.

Às fls. 187-188 a reclamada comunicou o cumprimento voluntário da 

sentença, instada a se manifestar, a parte autora concordou com o valor 

depositado, fl. 190.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 
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no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada, conforme pugnado à fl. 190.

 Preclusa a decisão, expeça-se Alvará, certifique-se o trânsito em julgado 

e, não havendo eventuais custas finais a recolher, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 140719 Nr: 10958-20.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TWPDS, VPDS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 140719

Vistos, e etc.

Ante a petição de fl. 39, desentranhe o mandado de prisão e para o 

cumprimento do mesmo, DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao 

Oficial de Justiça encarregado da diligência, caso seja estritamente 

necessário, o que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 

5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51450 Nr: 1767-58.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AIRTON BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CRUZATO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos, e etc.

Considerando que o presente feito já se encontra sentenciado, com 

certidão de trânsito em julgado, e que a parte autora concordou com o 

pedido da requerida de fls. 82, DEFIRO o desentranhamento das cártulas 

de cheque encartadas às fls. 13, 15, 17 e 19, mediante recibo e cópia nos 

autos.

Indefiro o pedido de expedição de ofício para realização da baixa da 

anotação premonitória, vez que tal diligência cabe a parte autora (parte 

que realizou a anotação), devendo o juízo apreciar tal pedido somente nos 

casos em que comprovada a negativa, da parte que realizou a anotação, 

em realizar a baixa, o que não é o caso dos autos, vez que a autora 

concorda com a baixa (fl. 68).

INTIME-SE.

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87910 Nr: 7435-39.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DANTAS DE ABREU, EDGAR 

IACHESKY DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR IACHESKI DE ABREU JUNIOR - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MAYUMI KANDA DOS 

SANTOS - OAB:9.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA MAYUMI KANDA 

DOS SANTOS - OAB:9.371

 Código Apolo nº: 87910

Vistos, e etc.

Intime-se o inventariante nomeado Srº Edgar Iacheski de Abreu (fl. 43), 

para, no prazo de 05 dias, assinar o termo de compromisso.

Após, cite-se, para os termos do inventário e partilha os herdeiros, os 

interessados, a Fazenda Pública, o MP, para que digam sobre as primeiras 

declarações, no prazo legal do art. 627 e ss do NCPC.

Não havendo impugnação, e tendo havido concordância da Fazenda 

Pública quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio nas primeiras 

declarações (NCPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (NCPC, art 636), intimando-se o inventariante para prestá-las.

Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do art. 637 do NCPC.

Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para cálculos dos impostos, 

dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação aos 

cálculos, estes serão homologados por sentença.

Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, digam as 

partes no prazo de 10 (dez) dias sobre pedido de quinhão, in continenti, 

ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o respectivo 

auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço e o 

respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) 

dias. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha, desde que 

juntada à certidão negativa de dívida referente ao Imposto de Renda.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83388 Nr: 2403-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 83388

Vistos, etc.

REITERE-SE a intimação pessoal da inventariante para que cumpra o que 

determinado à fl. 114, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção 

do cargo, com a designação de outro inventariante ao qual deverá a atual 

exercente do múnus entregar os bens do espólio, sob pena de busca e 

apreensão ou imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou 

imóvel, além de arcar com multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

limitada ao montante de 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 

625 do CPC.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102810 Nr: 5767-62.2013.811.0040

 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: PABLO CRISTIAN XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA F. BOFF 

DALMOLIN - OAB:OAB/MT 11.894, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A

 Código Apolo nº: 102810

Vistos, e etc.

Ante o requerimento de realização de perícia médica, NOMEIO Dr(a).Eliana 

Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC).
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Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC).

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC.

Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se 

quem requereu a prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 

05 dias, sob pena de preclusão.

Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes 

(art. 474, do NCPC).

Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do 

NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.

 Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter 

todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias.

 Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC).

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos para sentença.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147856 Nr: 2904-31.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA 

ONESCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS 

QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE SPANIOL - OAB:13846/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BARROS DE 

CARVALHO - OAB:324104, JOÃO PAULO HECKER DA SILVA - 

OAB:183.113/SP, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - 

OAB:103560

 Código Apolo nº: 147856

Vistos, e etc.

Intime-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir na 

contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84016 Nr: 3165-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 

LUCON - OAB:103560, RONALDO VASVCONCELOS - OAB:220344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:17746/O

 Código Apolo nº: 84016

Vistos, e etc.

CIENTE, nesta data, da r. decisão proferida nos autos do Recurso Especial 

nº 1.653.484-MT, fls. 1048-1052.

 Conforme determinado pelo Excelentíssimo Ministro Relator, determino o 

sobrestamento dos efeitos da decisão que determinara a imissão 

provisória na posse (fls. 783-792), até ulterior deliberação quanto ao 

recurso especial. INTIME-SE.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 1036-1045.

Após, voltem-me conclusos.

 Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10547 Nr: 2336-74.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, MARCELINO JOSÉ 

FELIPETTO, ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA 

BRAGA - OAB:7280-B, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 Código Apolo nº: 10547

Vistos, e etc.

Conforme determinado à fl. 298, expeça-se novamente mandado de 

AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO, observando o croqui colacionado à fl. 330, para 

localização do imóvel.

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

APÓS, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001546-77.2017.8.11.0040

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:

ELTON JOHN FRANCA BACH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001546-77.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELTON JOHN FRANCA BACH VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

qualificado nos autos, em face de ELTON JOHN FRANCA BACH, também 

qualificado. Alega a autora que o requerido celebrou um contrato de 

financiamento de veículo com a mesma, e, tornou-se inadimplente com as 

parcelas assumidas no contrato. Diante disso, requereu liminarmente a 

busca e apreensão do bem e ao final a procedência do pedido, tornando a 

propriedade plena do bem em seu favor. A liminar foi deferida em 30 de 

março de 2017 e devidamente cumprida em 17 de maio de 2017 (Id 

7303864). Devidamente citado em 17 de maio de 2017, o réu deixou de 

apresentar contestação, conforme certificado no Id nº 8316500. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO na qual a parte requerente pretende 

liminarmente buscar e apreender o bem e ao final a procedência do pedido 

para consolidar a propriedade do bem em seu favor. Versando o presente 

processo sobre matéria unicamente de direito, e verificando-se a 

desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta julgamento 

antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Conforme passo a expor, verifica-se que, in casu o pedido 

inicial merece prosperar, ante a total incidência dos efeitos da revelia, 

pois, citado pessoalmente, acerca dos termos da presente demanda, 

quedou-se o requerido inerte, nada contrapondo à pretensão do 

proprietário fiduciário. De fato, é de se aplicar totalmente os efeitos 

previstos no art. 344, do Código de processo Civil, proferindo sentença 

(art. 355, II, CPC), consolidando a posse e domínio do bem em favor do 

autor, na forma do Decreto-Lei 911/69, pois se trata de direito disponível, 

com plena presunção de veracidade dos fatos afirmados, mormente 

quando coligados à prova documental encartada ao feito. Compulsando 

estes autos, observo que a existência de relação jurídica contratual entre 

as partes restou comprovada, que a inadimplência do devedor-fiduciante 

restou caracterizada, e que a parte ré foi devidamente notificada 

extrajudicialmente para pagamento do débito em aberto, não tendo 

honrado com as parcelas devidas. Ressalto que o contrato contém a firma 

expressa do réu-devedor, contendo, ainda, cláusula de alienação 

fiduciária em garantia sobre o bem descrito na inicial. Acrescento, 

igualmente, que o instrumento de protesto e a notificação extrajudicial de 

cobrança foram encaminhados para o endereço declinado pelo 

réu-devedor no momento da assinatura do contrato. É fato que os 

documentos trazidos aos autos mostram que o réu-devedor assumiu a 

condição de depositário ao oferecer o veículo em alienação fiduciária. E, 

não havendo pagamento do débito em atraso, de rigor a restituição do bem 

ao banco-credor como satisfação da dívida. Logo, caracterizada a mora 

do devedor, a apreensão do veículo e o não pagamento do débito em 

atraso, é medida que se impõe a consolidação da posse e propriedade do 

veículo nas mãos da parte autora, em caráter definitivo. Como visto 

alhures, a posse e a propriedade plena do bem apreendido já foi 

consolidada nas mãos da parte requerente, em caráter liminar, na forma 

do disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, sendo certo que não houve o 

pagamento do débito pendente no prazo legal, mesmo diante da regular 

citação da parte ré, tampouco purgação da mora. Sendo assim, a 

procedência da demanda é medida que se impõe. Ante o exposto, e 

considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido na ação de busca apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ELTON JOHN FRANCA 

BACH, razão porque CONSOLIDO nas mãos do autor a posse e domínio 

plenos e exclusivos do mencionado veículo, ficando o credor fiduciário 

autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa (art. 2º, Dec-Lei 

911/69). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005298-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HAESER PELLEGRINI OAB - RS72821 (ADVOGADO)

NATHALIA SERENA OAB - RS83453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DEL SANT (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. PRAZO 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005298-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HAESER PELLEGRINI OAB - RS72821 (ADVOGADO)

NATHALIA SERENA OAB - RS83453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DEL SANT (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. PRAZO 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001990-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO ANTONIO POTRICH (EMBARGADO)

ROSA MARIA ZANELLA POTRICH (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001990-13.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA EMBARGADO: 

NEDIO ANTONIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA POTRICH VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Pois bem. Da tutela de 

urgência Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 

e 677, do NCPC, o seguinte: “Art. 674. Quem, não sendo parte no 

processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos 

de terceiro”. “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” E, quanto à tutela de 

urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 215 de 688



será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Pois 

bem. Os presentes embargos decorrem do sequestro de 25.511 sacas de 

milho realizado junto à área da Matrícula nº 9371 do CRI de Sorriso/MT, por 

ordem judicial proferida na ação nº 1000514-71.2016.8.11.0040 (Id 

1466492), associada a este feito. Inobstante a alegação da embargante de 

ser detentora de Penhor Agrícola de Primeiro Grau (CPR N.º 

01-0084-2016-0258), relacionada à safra de milho de 2016, plantados, 

dentre outros imóveis, no matriculado sob o n.º 9371 do CRI de Sorriso/MT, 

verifico que não foi juntado ao feito a carta de anuência dos proprietários 

da referida área arrendada (embargados) para a realização da CPR em 

questão, obrigação esta prevista expressamente do contrato de 

arrendamento rural de Id 1449725, constante da Ação de Despejo nº 

1000514-71.2016.8.11.0040 (cláusula XIV). A propósito, vejamos o julgado 

abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

ARRENDAMENTO RURAL - DISTRATO - AVERBAÇÃO - DESNECESSIDADE 

- CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL - CARTA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - ÔNUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO. O contrato de 

arrendamento rural não depende de forma especial, de modo que o 

distrato tem validade mesmo se não averbado. O contrato de CPR firmado 

pelo arrendatário depende de anuência do proprietário do imóvel, elemento 

essencial desse negócio jurídico. O reconhecimento da alegação de 

fraude depende de prova robusta e insofismável, por configurar ato ilícito 

com consequências civis" (Ap 46153/2009, DES. MARCOS MACHADO, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2011, 

Publicado no DJE 30/08/2011)- destaquei. Diante disto, em análise de 

cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a probabilidade 

do direito da parte embargante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência pleiteada. Em prosseguimento, CITE-SE o embargado 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação 

(art. 679 do NCPC), CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000653-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ROJO OAB - SP366034 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DO TRÂNSITO 

EM JULGADO DA SENTENÇA PROLATADA, DEVENDO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000657-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GDS PRESTACAO DE SERVICOS EM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 05 dias, efetuar o 

pagamento do complemento da diligência no valor de R$ 400,00, conforme 

certidão de id. 4578610. Para tanto, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ, deverá 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003295-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA ZIMMERMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003295-32.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: KELLY CRISTINA ZIMMERMANN VISTOS. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada 

está devidamente constituída em mora por meio do Instrumento de 

Protesto, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação da 

devedora, eis que, pelo documento encartado aos autos, a intimação da 

parte requerida se deu somente por “Edital”. Ressai dos autos que a parte 

requerente não comprovou a notificação da parte requerida, vez que 

possui endereço urbano e a notificação não fora entregue no endereço 

fornecido em contrato, conforme AR de Id. 8709341, não comprovada, 

portanto, que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal da parte 

devedora/ré. Nesse sentido, oportuno os seguintes julgados: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA E CASSADA - BEM NÃO LOCALIZADO E 

NÃO APREENDIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 55 e 58 

do CPC REJEITADA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO 

COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, 

IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO - 1.Recurso 

de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que 

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC, tendo em vista ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Preliminar de 

nulidade da sentença pela falta de julgamento simultâneo das ações de 

busca e apreensão e revisional de cláusulas rejeitada. 3. A constituição 

do devedor em mora não foi comprovada. A notificação extrajudicial foi 

enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Porto de 

Pedras-Alagoas para um dos endereços declinados no contrato, com 

retorno da correspondência por duas vezes. Posteriormente, o Apelado 

foi cientificado do protesto por meio de Edital publicado em jornal local. 

Notificação extrajudicial inválida. 4. A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

Especial, respectivamente. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido”. 

(TJMT, Ap 76621/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

12/09/2017) – destaquei. “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIARIA – DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA 

INICIAL AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO 

DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. A exigência 

de instruir a inicial com o título executivo original, somente é indispensável 

em execuções de títulos cambiais, considerando sua circularidade. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”. 

(TJMT, Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017) – destaquei. Sendo assim, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, EMENDE a 
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inicial, demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na 

forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000207-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (REQUERIDO)

 

Considerando que não houve o pagamento da diligências do Meirinho, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003532-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUZA SILVA (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O INVENTARIANTE PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA, ID 

8151177 E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004245-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, apresentar 

impugnação a contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. A. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - MT0009602A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar NOVAMENTE o 

curador da parte requerida para se manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003545-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA MACHADO MARCHIORO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE,pra que efetue o recolhimento das custas processuais decorrentes 

da sentença conforme id 1239832..

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000641-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON SA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 05 dias, efetuar o 

pagamento de uma diligência urbana, no valor de R$ 35,00, bem como do 

complemento da diligência anterior, no valor de R$ 475,00, conforme 

certidão de id. 3721604. Para tanto, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ, deverá 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ROQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE ROQUE (RÉU)

SONIA DE ROQUE (RÉU)

ELIANE DE ROQUE (RÉU)

ODIRLEI ROQUE (RÉU)

SIDNEI DE ROQUE (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000657-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GDS PRESTACAO DE SERVICOS EM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000657-60.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GDS PRESTACAO DE SERVICOS EM 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, em que a parte autora busca em síntese a tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária. Entre um ato e outro, o autor 

pugnou pela extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prima facie, insta consignar que a atividade jurisdicional tem como 

elemento fundamental o interesse de agir, sendo que, este se 

consubstancia na necessidade e utilidade da propositura da ação para 

alcançar o adimplemento da obrigação fruto do direito. No caso sub judice, 

a parte autora pugna pela extinção sem resolução de mérito nos termos do 

caderno processual civil. Como bem cediço, é evidente que não sendo 

mais útil, adequada, e/ou necessária à atuação do Poder Judiciário, 

consoante expressa manifestação da parte autora neste sentido, não 

havendo prejuízo ante a ausência de citação da parte adversa ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 217 de 688



concordância desta o derradeiro pedido da parte autora, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. RECOLHA-SE o mandado de busca e 

apreensão expedido e PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD. 

Consigno que, nesta data, efetuei pesquisa junto ao Renajud e não 

verifiquei restrição do veículo. CUSTAS a cargo do autor, porém já 

recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos. Às 

providências. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001217-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

LUCILIA TOMAZ GUEDES OAB - 406.219.101-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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: 1000963-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA RIBEIRO DOS SANTOS DA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000550-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003071-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES CESCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000016-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEGLAN FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003801-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERALDO CAETANO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IZAEL VALERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001094-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABELO BARBOSA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SILVA BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001601-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003745-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA SERRANI SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000308-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA DA MOTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE LIMA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003866-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR CHAVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001430-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129592 Nr: 5120-96.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LISIANE LERMEN HUPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92939 Nr: 4494-82.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMI PALHARES DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003360-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003360-61-2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada Dismobras 

com a observação de “MUDOU-SE”, devendo informar o endereço correto. 

Sorriso/MT, 23 de março de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA SIRLEI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1003919-81.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO, MARIA SIRLEI DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA SIRLEI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1003919-81.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO, MARIA SIRLEI DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril 

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: 8010805-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010805-11.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010805-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010805-11.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de abril 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000189-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PAULO CHANPAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000189-62.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VICENTE PAULO CHANPAM 

REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, DETRAN - 

MATO GROSSO I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17 de abril de 2018, às 14h. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000189-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PAULO CHANPAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1000189-62.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: VICENTE PAULO CHANPAM REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 

2018, às 14h. 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: 1002616-32.2017.8.11.0040

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:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1002616-32.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES REQUERIDO: JABER COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS LTDA I - Assiste razão a reclamada em sua 

manifestação do ID 10629703, pois conforme o Evento n. 13605723 a 

reclamada foi intimada somente após a realização da audiência de 

conciliação do ID 10541231. Assim, acolho o pedido e designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 17 de abril de 2018, 13h30min. 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: 1002616-32.2017.8.11.0040

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:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1002616-32.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES REQUERIDO: JABER COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS LTDA I - Assiste razão a reclamada em sua 

manifestação do ID 10629703, pois conforme o Evento n. 13605723 a 

reclamada foi intimada somente após a realização da audiência de 

conciliação do ID 10541231. Assim, acolho o pedido e designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 17 de abril de 2018, 13h30min. 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: 1001908-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROMANO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001908-16.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARIANA ROMANO DE 

PAULA REQUERIDO: DOUGLAS VIEIRA I - Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 17 de abril de 2018, às 15h. 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: 1001908-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROMANO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001908-16.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: MARIANA ROMANO DE PAULA REQUERIDO: DOUGLAS 

VIEIRA I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

abril de 2018, às 15h. 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: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1000239-88.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO BANFI REQUERIDO: MOTO IDEAL 

LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA I - Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 17 de abril 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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1000239-88.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO BANFI REQUERIDO: MOTO IDEAL 

LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA I - Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 17 de abril 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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003414-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

DECISÃO Número do Processo: 1003414-90.2017.8.11.0040, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Designo para audiência de instrução 

e julgamento o dia 17 de abril 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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95.

Intimação 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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005981-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVENI LAUERMANN KAEFER (REQUERENTE)

GUIDO JACO BREMM KAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAO CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO GIASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005981-94.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELVENI LAUERMANN KAEFER, 

GUIDO JACO BREMM KAEFER REQUERIDO: TAO CONSTRUTORA LTDA, 

LUIZ ALBERTO GIASSON I - Atendidos os requisitos legais e 

regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia de 

mandado. II - Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 20 de 

março de 2018, às 13h40min. III - Comunique-se ao Juízo Deprecante. IV - 

Intimem-se.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010929-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERRONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI (EXECUTADO)

 

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 para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida (Id. 

9501654), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003466-86.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte requerida da sentença proferida no ID. 11862215, 

uma vez que, embora preteritamente publicada, esta não constou em sua 

publicação o nome do patrono da parte ré, o qual fora habilitado nos autos 

apenas neste ato. Sorriso/MT, 23 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003419-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MOREIRA SOARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003419-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDENIR MOREIRA SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

VALDENIR MOREIRA SOARES em face de BANCO BRADESCO S.A. em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação 

da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que 

houve a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. Quanto a preliminar entendo que não deve prosperar, pois 

foram demonstrados as condições necessárias da ação, inclusive com 

documentos que comprovam a inserção dos dados do reclamante em 

órgãos de proteção ao credito. Sobre a conexão de processos, entendo 

que não deve prosperar, por serem empresas e fatos distintos. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A 

empresa reclamada alega e demonstra que o reclamante apresenta outras 

restrições, no intuito de aplicabilidade da Sumula 385 STJ, contudo, não 

existe outras inscrições anteriores. No caso, verifica-se evidente situação 

de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não 

contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o 

CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: 

§ 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.” [sem destaque no original] Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 97986 Nr: 494-05.2013.811.0040

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do NCPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte interessada via 

DJE, do desarquivamento dos autos, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05(cinco) dias. Caso não haja manifestação os 

mesmos serão novamente arquivados.

Sorriso, 23 de março de 2018. Elite Capitanio, Gestora judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000239-88.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO BANFI 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA I - Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 17 de abril 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, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003414-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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 DECISÃO Número do Processo: 

1003414-90.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA I - Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 

17 de abril 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, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - 

Consignem-se no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos 

dispositivos da Lei nº 9.099/95.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001084-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO)

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001084-86.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[ASSISTÊNCIA À SAÚDE]. REQUERENTE: SANDRA 

DA SILVA JACOB REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SORRISO/MT I – Narra a inicial que a parte reclamante está gestante e 

fora diagnosticada com a doença Sindrome Antifosfolipide (Trombofilia), 

necessitando fazer uso contínuo do medicamento “Enoxaparina Sódica 

40mg”. No entanto, alega não possuir condições financeiras para 

adquiri-lo por se tratar de medicamento de alto custo, razão pela qual 

acionou o Judiciário. II - Acionado o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, emitiu 

parecer informando que o medicamento não é disponibilizados pelo SUS – 

Sistema Único de Saúde. III – A obrigação dos demandados em 

proporcionar o tratamento pretendido encontra previsão nos arts. 196 e 

seguintes da Constituição Federal, assim como no detalhamento da Lei n.º 

8.080/90, ordenamento expresso ao atribuir responsabilidade solidária dos 

entes federativos na promoção da saúde. Não por outra razão, a 

jurisprudência vem reconhecendo o direito pleiteado na inicial, em 

situações análogas: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 

834.016/PB, 2ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 11.11.2014, unânime, 

DJe 09.12.2014. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO 

GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem 

firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia 

do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 2. 

Agravo Regimental da União desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 

1.147.894/SC (2009/0130371-2), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 02.10.2014, unânime, DJe 20.10.2014). IV – Não representa 

óbice ao provimento liminar, ressalto, o fato de se situar a Fazenda Pública 

no polo passivo, tampouco o caráter satisfativo da medida, pois já 

sedimentada a jurisprudência no sentido de que regras de caráter 

processual não tem o condão de evitar a consecução de garantias 

fundamentais que estão a exigir providências de caráter urgente. É o 

entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. MENOR 

CARENTE. LIMINAR CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PODER 

PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. MUNICÍPIO. 

LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei 

8.437/92 deve ser mitigado em face da possibilidade de graves danos 

decorrentes da demora do cumprimento da liminar, especialmente quando 

se tratar da saúde de menor carente que necessita de medicamento. 2. 
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Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos 

e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer 

gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a 

medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 3. O Sistema 

Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos 

entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à 

população. Legitimidade passiva do Município configurada. 4. Recurso 

especial desprovido. (REsp 439.833/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28.03.2006, DJ 24.04.2006 p. 354). V – 

Contudo, verifico que o medicamento “Enoxaparina Sódica 40mg” não é 

disponibilizado pelo SUS, sendo imprescindível para o deferimento da 

pretensão a comprovação de sua imprescindibilidade e ineficácia ou 

impropriedade dos medicamentos semelhantes disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde, conforme os Enunciados 14 e 16 da I JORNADA 

DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: 

ENUNCIADO N.º 14 Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos 

medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve 

ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema 

Único de Saúde. ENUNCIADO N.º 16 Nas demandas que visam acesso a 

ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema 

Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a 

inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou 

medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de 

indeferimento da antecipação de tutela. VI – Por fim, como é sabido, os 

demandados não adotam política conciliatória em demandas judiciais, e o 

Estado de Mato Grosso sequer tem comparecido em audiências de 

conciliação, diante do que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. Pelo exposto, decido/determino: 1) INDEFIRO a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000890-86.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JULIANA 

TEOCHI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – Em atenção ao pedido de 

reconsideração constante no Id. 12265441 e juntada de novos 

documentos, procedo à nova análise do pedido de tutela antecipada. 

Verifico que a medida 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, ainda, 

pelos documentos apresentados que de fato a reclamante possui 

financiamento estudantil ao custeio de 100% dos encargos educacionais, 

de sorte que, em primeira análise, evidenciada a probabilidade do direito. 

Demais disso, já pacificada a proibição de aplicação de penalidades 

pedagógicas ao aluno de instituição de ensino superior por eventual 

inadimplência, em razão de expressa vedação legal do artigo 6º, § 1º, da 

Lei 9.870/99. Demais disso, pelos documentos acostados aos autos, noto 

que a reclamante frequentou e realizou algumas atividades referentes ao 

sétimo semestre do curso de Pedagogia e que está na pendência de 

rematrícula no oitavo semestre do mesmo curso. Desta feita, se 

procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento 

da liberação do portal acadêmico à reclamante, mormente no período de 

avaliação. 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 LIMINAR postulada, para efeito de: a) determinar que a 

reclamada regularize a rematrícula da reclamante no sétimo e oitavo 

semestres do curso de Pedagogia, 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, 15 (quinze) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, sob pena de multa 

por descumprimento, que fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); b) 

determinar que a reclamada regularize as presenças e lançamentos de 

notas de atividades e provas realizadas pela reclamante em relação às 

aulas presenciais, referentes ao sétimo e oitavo semestres, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor 

de R$10.000,00 (dez mil reais); c) consignar que a determinação para 

retirada do nome da reclamante dos cadastros de proteção ao crédito 

proferida no Id. 12089777 permanece inalterada e, para todos os efeitos, 

valendo os termos e prazos fixados naquela decisão para a providência. III 

– Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE FERST (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: 

1001347-21.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: FLAVIO HENRIQUE FERST 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. Demais disso, a documentação 

apresentada, bem como o histórico de pagamentos com descontos do 

primeiro semestre cursado, indiciam que a reclamante de fato tem direito 

às bolsas de descontos. A par disso, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes do impedimento de rematrícula e 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 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 LIMINAR postulada, para efeito de: a) 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); b) 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da parte reclamante 

no segundo semestre do curso de Agronomia, permita a frequência às 

aulas e realização de avaliações e trabalhos, bem como proceda ao 

desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades e avaliações virtuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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multa por descumprimento, que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Neste ponto, consigno que a rematrícula só não pode ser negada 

em razão dos fatos tratados neste feito; c) determinar que a reclamada 

implemente a bolsa de 70% (setenta por cento) de desconto na 

mensalidade até completar um ano de estudo e 55% (cinquenta e cinco 

por cento) até o final do curso . O prazo de cumprimento desta decisão vai 

fixado em 05 (cinco) dias, com multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para o caso de não cumprimento. 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 

inverdade do alegado, 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187140 Nr: 2386-70.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DHIOVANI CHARAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Em consulta aos Antecedentes Criminais do reeducando, verifica-se que 

não possui outro PEP em andamento.

Intime-se o reeducando, pessoalmente, com copia da guia de execução 

penal de fls. 05/06.

Com supedâneo no princípio do contraditório, vista a DPE para que se 

manifeste quanto ao cálculo de fl. 06.

Adiante, passo a decidir acerca do pedido de autorização de visitas da 

convivente LUANA CAROLINA MARQUES DA SILVA requerido pelo réu às 

fls. 45/65.

Instado, o MPE se manifestou contrário ao pedido.

 A priori, o reeducando elaborou pedido administrativo requerendo 

autorização de visita para sua cônjuge à direção do Centro de 

Ressocialização de Sorriso, tendo seu pedido negado em razão de Luana 

possuir processo criminal em tramite, tendo sido condenada pelo Juízo de 

piso a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O disposto no artigo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal trata de 

direito relativo, podendo sofrer limitações ou até mesmo restrição 

conforme previsto no paragrafo único do mesmo dispositivo.

 In casu, trata-se de cônjuge que reponde processo criminal (autos 

174080 da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT), pela suposta prática de tráfico 

de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, ação 

perpetrada no Centro de Ressocialização de Sorriso, atitude confessa 

pela ré (Sentença em anexo).

Trago a voga o seguinte precedente jurisprudencial do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça que versa a respeito de questão que guarda relação 

de similitude com a que se encontra sob enfoque:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 48.811 - SP 

(2015/0169164-3) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 

RECORRENTE : DENIS MARTINS IGNACIO (PRESO) ADVOGADO : 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECORRIDO : 

ESTADO DE SÃO PAULO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO IMPOSTA À 

GENITORA POR TER SIDO FLAGRADA PORTANDO SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE AO TENTAR INGRESSAR NO PRESÍDIO. DIREITO DE 

VISITA DO PRESO. ART. 41, X, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE 

EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PASSÍVEL DE LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DOS DEMAIS SUJEITOS 

ELENCADOS NO REFERIDO DISPOSITIVO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO NÃO INFIRMADOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 

283/STF. DIREITO RELATIVO QUE PODE SER LIMITADO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Deixou o 

recorrente de infirmar quaisquer dos fundamentos elencados no acórdão 

recorrido, motivo pelo qual se aplica, por analogia, o princípio constante da 

Súmula 283/STF. 2. O direito de visita do preso não é absoluto ou ilimitado, 

podendo ser suspenso ou restringido, mediante ato devidamente 

fundamentado. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

conhecido. DECISÃO Trata-se de recurso ordinário interposto por Denis 

Martins Ignácio contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que 

denegou a segurança pleiteada, ementado nos seguintes termos (fl. 47): 

Mandado de Segurança Insurgência contra a proibição de o impetrante 

receber visitas de sua genitora Inadmissibilidade. Hipótese em que ela foi 

flagrada quando tentava ingressar num presidio portando substância 

entorpecente Decisão objurgada escorreitamente proferida, eis que em 

consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 41 da Lei de 

Execução Penal. Segurança denegada. Alega o recorrente que o 

indeferimento do pedido de autorização de visita feito pela sua genitora, 

por ter sido flagrada tentando ingressar no estabelecimento prisional 

portando substância entorpecente, possui caráter de sanção perpétua, 

vedado pelo texto constitucional, além de configurar ofensa à dignidade da 

pessoa encarcerada. Diz ser desproporcional a penalidade administrativa 

aplicada, argumentando que a ausência de prazo de duração confere à 

medida um caráter perpétuo, vedado pela Constituição, indo de encontro à 

finalidade da execução penal de oferecer meios para que o indivíduo seja 

reabilitado a viver em sociedade. A Subprocuradoria-Geral da República 

opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim 

resumido (fls. 115/118): RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITO DE VISITA DO PRESO. GENITORA SURPREENDIDA TENTANDO 

INGRESSAR COM DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO 

DE VISITAS QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. 

LEGALIDADE DA PROIBIÇÃO. Parecer pelo desprovimento do recurso em 

mandado de segurança. É o relatório. O recurso ordinário não merece ser 

conhecido. Com efeito, o Tribunal de Justiça paulista denegou a segurança 

fundamentando que, conquanto a prerrogativa do impetrante de receber 

visitas de sua genitora esteja positivada no inciso X do artigo 41 da Lei n. 

4.7210/1984, não se trata de direito absoluto, tanto que o parágrafo único 

do mesmo dispositivo legal admite mitigação nas hipóteses em que 

surgirem situações passíveis de risco à segurança, ordem e disciplina no 

estabelecimento (fl. 49 grifo nosso). Além disso, foi destacado no acórdão 

recorrido que o impetrante não está impossibilitado de receber visitas, nos 

termos do art. 41, X, da Lei n. 7.210/1984, como se observa dos seguintes 

trechos (fl. 51): No caso dos presentes autos, impende observar que a 

genitora do impetrante tentou ingressar com droga no sistema 

penitenciário, razão pela qual a decisão do diretor, mantida pelo douto 

Magistrado a quo, tem base não só em regulamentação própria (art. 135 

da Resolução SAP 144/2010 e art. 13 da Portaria Conjunta 001/2007), mas 

também no parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal, de 

modo que apresenta fundamentação adequada. Ademais, convém anotar, 

para que não fique sem registro, que, não estando o impetrante submetido 

à prisão perpétua, incabível afirmar que a proibição imposta à sua mãe 

eqüivale à pena perpétua. Outrossim, vale lembrar que não há ofensa aos 

dispositivos constitucionais citados alhures, uma vez que o impetrante não 

está impedido de receber visitas de outras pessoas, entre as previstas no 

artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. No entanto, falta 

razoabilidade em se admitir que alguém, que é flagrado tentando ingressar 

com entorpecente num presídio e, portanto, já exteriorizou conduta 

afrontosa à ordem, segurança e disciplina do sistema penitenciário, possa 

continuar desfrutando de livre acesso às suas unidades. Entretanto, 

deixou o recorrente de infirmar quaisquer dos referidos fundamentos, 

limitando-se a apontar possível violação dos princípios do devido processo 

legal e duração razoável do processo. Dessa forma, se as razões 

recursais não infirmam os fundamentos do acórdão guerreado, incide, por 

analogia, o disposto nos enunciados nº 283 e 284 do Supremo Tribunal 

Federal (AgRg no RMS n. 47.581/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 13/4/2015). Ademais, a jurisprudência deste 

Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não se conhece 

do recurso ordinário em mandado de segurança, por ausência de 

regularidade formal, quando o recorrente não impugna, especificamente, 

os fundamentos que dão suporte ao acórdão hostilizado (RMS n. 

9.789/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 28/6/2010). 

Vejam-se, ainda, as seguintes decisões: RMS n. 53.529/MG, Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Dje de 9/5/2017; RMS n. 28.978/MA, Ministro Nefi 

Cordeiro, DJe de 26/6/2015; RMS 29.377/MG, Ministro Ericson Maranho 

(Desembargador convocado do TJ/SP), Dje de 19/6/2015. Ainda que assim 

não fosse, melhor sorte não alcança o recorrente. Com efeito, a referida 
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controvérsia já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, 

oportunidade em que se firmou o entendimento no sentido de o direito de 

visita do preso não ser absoluto ou ilimitado, podendo ser suspenso ou 

restringido, mediante ato devidamente fundamentado. Nesse sentido, 

confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO. DIREITO A VISITA DE NETA MENOR A AVÔ PRESO POR 

TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL E EM PORTARIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMS. 126 DO STJ E 280 DO STF. DIREITO À VISITAÇÃO 

QUE NÃO É ABSOLUTO. [...] 3. O direito de visita não é absoluto, devendo 

ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo 

Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.371.182/DF, Ministro Nefi 

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2014) PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE 

VISITA. MENOR. PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. 

Consoante entendimento desta Corte, os estabelecimentos prisionais são 

ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e 

adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos 

do art. 227 da Constituição Federal, sendo certo que o direito de visita não 

é absoluto ou ilimitado, devendo ser ponderado diante das peculiaridades 

do caso concreto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

1476963/DF, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 13/11/2015 grifo 

nosso) Desta forma, tenho que o acórdão recorrido se amolda ao 

entendimento desta Corte Superior, motivo pelo qual não há falar em 

violação a direito líquido e certo. Ante o exposto, não conheço do recurso 

ordinário. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2017. Ministro Sebastião 

Reis Júnior Relator(STJ - RMS: 48811 SP 2015/0169164-3, Relator: Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 23/08/2017)(grifo e 

destaque nosso)

Ex positis, como forma de garantir a ordem e a segurança no 

estabelecimento, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas, com fulcro 

no art. 41, parágrafo único da lei de Execução Penal.

 Ciência ao MPE e ao i. advogado, fl. 54/55.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179026 Nr: 8552-55.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ SOARES DA SILVA, JOSÉ 

RAIMUNDO PRIMO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Por todo o exposto, com base no art. 386, inciso V, do CPP, julgo 

improcedente a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

vestibular para ABLSOVER o acusado JOSE RAIMUNDO PRIMO JUNIOR, já 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e art. 

35, ambos da Lei n.º 11.343/06.Com relação ao réu CARLOS JOSÉ 

SOARES DA SILVA, com base no art. 386, inciso II, do CPP, o ABSOLVO 

com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06.Isento os 

acusados do pagamento das custas e despesas processuais.Qualquer 

objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos 

deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção 

própria do capítulo 07 da CNGC/MT.Dê-se ciência ao MP.P.R.I.C, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 22 

de março de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102137 Nr: 1031-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO AUGUSTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457/MT, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10064/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267204 Nr: 30052-35.2017.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei nº. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso I do artigo 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 43/43-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, contudo, a condenação permanecerá suspensa por 

força do artigo 98, § 3º, do CPC, tendo em vista o deferimento da justiça 

gratuita às fls. 82-verso.Tendo em conta que a conciliação depende de 

uma confluência de interesses, a manifestação negativa da parte autora 

(fl. 84) põe a pique a pretensão de se designar a audiência 

conciliatória.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após transitada em 

julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255437 Nr: 21003-67.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA NUNES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória fundada em danos 

morais.CONDENO a parte demandante ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10 % sobre o 

valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, a 

condenação permanecerá suspensa por força do disposto no artigo 98, § 

3º, do CPC, em razão da gratuidade deferida à fl. 50.JULGO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274115 Nr: 4360-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155333 Nr: 3964-96.2013.811.0055

 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: JUNIOR PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, Ricardo Turbino Neves - OAB:12.454

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

Por oportuno, EXPEÇA-SE certidão em favor do perito nomeado às fls. 

115/117, para recebimento do crédito junto ao Estado de Mato Grosso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104576 Nr: 3381-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHAER E SCHAER LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - 

OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, PATRICIA DONIDA CRESTANI - 

OAB:10936, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos.

 Tendo em conta a petição de fl. 431 e o depósito dos honorários periciais 

à fl. 437-verso, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, apresentar 

conta bancária para transferência do valor depositado. Atendida a 

exigência, EXPEÇA-SE alvará conforme solicitado.

 Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112512 Nr: 2736-28.2009.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fls. 279/284 em penhora, sem necessidade de lavratura do 

termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, INTIMEM-SE as 

partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em penhora. Em 

seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria de 

Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e não 

se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na eventualidade de a procuração 

não satisfazer as exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de 

o alvará, quanto ao débito principal, ser expedido em nome da própria 

parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, 

então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte. Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da 

parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado. Vale esclarecer que, em 

havendo pedido de levantamento de honorários e de débito principal, cada 

levantamento deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as 

providências necessárias, conforme acima delineado. Por fim, 

CONCLUSOS para a extinção da execução. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273473 Nr: 3812-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BEATRIZ AFFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso I, do CPC.CUSTAS pela parte autora, SUSPENDENDO-SE sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.P.I.C. CIÊNCIA à DPE e ao 

MPE. EXPEÇA-SE o necessário.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257188 Nr: 22451-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS COUTO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267464 Nr: 30245-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS MARTINS, MICHELY 

FEITOSA MENDES CAMPOS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA 

PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO MACHADO DIAS, MARLON CASSIO 

WIEGERT, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267464 Nr: 30245-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS MARTINS, MICHELY 

FEITOSA MENDES CAMPOS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA 

PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO MACHADO DIAS, MARLON CASSIO 

WIEGERT, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e à r. decisão de 78/80, impulsiono 

os presentes autos por certidão ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que compareçam nesta 

Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída na comarca de 

Campo Novo do Parecis, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias 

de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128162 Nr: 7040-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10064/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.
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Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e à r. decisão de fls. 92/93, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para citação 

dos requeridos a ser distribuída na comarca de Várzea Grande, devendo, 

na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição devidamente 

recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264088 Nr: 27729-57.2017.811.0055

 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: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262515 Nr: 26575-04.2017.811.0055

 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: ADEMAR MACHADO ROCHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES 

LTDA, DIVA MARIA CORREA DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA ROLAND - 

OAB:OAB/RS 109.437

 Vistos.

Não obstante o pleito de revelia de fl. 69, a verdade é que o prazo de 

resposta tem início justamente com a audiência de conciliação, conforme 

interpretação do artigo 334, § 4º, inciso I, do CPC, segundo o qual somente 

com a dupla-negativa das partes a audiência não se realizaria. No caso, 

apenas a parte demandada Diva Maria Corrêa da Costa manifestou 

desinteresse na audiência.

 Depois, a aludida demandada, às fls. 63/64, justifica a sua ausência na 

solenidade, sendo que a distância alardeada mais do que legitima a sua 

falta, de sorte que não se aplicará a sanção descrita no artigo 334, § 8º, 

do CPC.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela demandada Diva 

Maria Corrêa da Costa (item “a” de fl. 364), tal qual a justificativa para a 

sua ausência na audiência de conciliação.

II-) INDEFIRO o pedido de revelia de fl. 69.

III-) CERTIFIQUE-SE acerca da citação e apresentação de defesa pelas 

demandadas.

IV-) Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159878 Nr: 9221-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso IV, razão pela qual REVOGO a medida liminar 

concedida às fls. 26/28.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do 

CPC, contudo, a condenação permanece suspensa por força do que 

determina o artigo 98, § 3º, em razão do deferimento do pedido de justiça 

gratuita às fls. 28.A Defensoria Pública Estadual faz jus aos honorários 

sucumbenciais fixados, mesmo quando atua no exercício da curadoria 

especial, por força do princípio da causalidade, não se confundido com o 

múnus da curadoria de ausentes, nos moldes do artigo 72, II, do 

CPC.P.I.C.Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153385 Nr: 2057-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDESMAR RIBEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO TEIXEIRA, ROBERT 

ENGELBERTH DE ITIKAWA CARVALHO DE ANDRADE, ESPOLIO DE ROSA 

TAZUKO ITIKAWA HONDA, PATRICIA ITIKAWA HONDA, PATRICIA 

ITIKAWA HONDA, ESPOLIO DE ALBERTO AKIRA HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO DAL BOSCO ACAUAN - 

OAB:26153, MATHEUS BIAGGI M. DE MELHO - OAB:OAB/SP 349.296, 

RAFAEL MARQUES ASSI - OAB:340789

 Vistos,

Inicialmente, determino a realização de diligência junto ao sistema Renajud, 

com o fim de localizar eventuais veículos em nome da autora, para fins de 
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análise da impugnação à assistência judiciária gratuita.

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes 

para que especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e 

indiquem os pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Além disso, visando compatibilizar o andamento do presente feito com os 

princípios que norteiam a nova ordem processual, principalmente, quanto à 

importância de se oportunizar as partes os meios para a composição do 

conflito, designo audiência preliminar para o dia 18 de abril de 2018, às 

14h00min (MT) perante este Juízo.

Por fim, rejeito de plano o incidente de falsidade da assinatura de José 

Roberto Teixeira no instrumento no instrumento particular de venda e 

compra de imóvel rural de fls. 310/311, visto que mencionado documento 

já havia sido junto às fls. 251V/253, sendo patente, no caso, preclusão da 

arguição da falsidade, nos termos do artigo 430 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9898 Nr: 217-95.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804, BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712-RJ, FERNANDO BERICA SERDOURA - OAB:174304, 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MAX SIVERO 

MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO EDUARDO BLUMER PARADEDA - 

OAB:113928/SP, RAFAELA POSSER - OAB:9509-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

310/310-verso, 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 da avaliação de fls. 337/351, valendo o 

silêncio como concordância, oportunidade em que a parte exequente 

deverá indicar a forma de expropriação, apresentar a atualização da 

dívida, bem como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do 

artigo 883 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 22690-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE NUTRICAO E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273549 Nr: 3898-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIFAS ROQUE MAZIERO, MARLENE MICHETECHUQUE, 

PEDRO CARLOS MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CRISTINA MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O vertente feito fora encaminhado a este Juízo, uma vez que, nos termos 

do ato judicial de fl. 48, o Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca 

declarou-se suspeito para atuar na aludida demanda.

Pois bem.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64686 Nr: 6197-76.2007.811.0055

 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: ELIZETE DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ DA COSTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo, constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para o advogado da inventariante, manifestar da certidão de fl.262, 

apesar de estar devidamente intimado para o ato, conforme consta à 

fl.270 dos autos. Assim sendo, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 

001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os autos para que 

seja intimado o advogado da inventariante, bem como, seja intimada 

pessoalmente a inventariante, para providenciar o preparo da Carta 

Precatória expedida nos autos, e para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 28660-60.2017.811.0055

 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: MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA, VALMIR DA 

SILVA OLIVEIRA, ELEN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSIMERI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 44, que em cumprimento ao art. 1º 

da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento da decisão de fls. 38/39.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247694 Nr: 14892-67.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certfico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte autora, manifestar da certidão de fl.42, apesar de 

estar devidamente intimada para o ato, fl.43. Assim sendo, impulsiono os 

autos para que seja intimado o advogado da parte interessada, bem como, 

seja intimada pessoalmente a parte interessada, para dar prosseguimento 

do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263805 Nr: 27512-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235308 Nr: 1536-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMSD, MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE)

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:(...) 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 

Miguel Duran Fernandes, 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 a Sra. Tânia Margareth Sansão Duran, 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 

Miguel Duran Fernandes, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153267 Nr: 1939-13.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFBDS, MDFBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI FIGUEIREDO DE SOUZA, Cpf: 

96699469134, Rg: 1367112-0, Filiação: Joaquim Figueiredo de Souza e 

Rozalina Mendes de Souza, data de nascimento: 06/10/1979, brasileiro(a), 

natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 9613 - 

1236. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação de 

alimentos, para condenar Sidnei Figueiredo de Souza, já qualificado, a 

pagar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, valor 

equivalente a R$ 468,50 (quatrocentos sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos), a título de alimentos em benefício do menor Matheus Figueiredo 

Batista de Souza, a ser depositado mensalmente em conta corrente 

informada às fls.14.Sentença publicada em audiência, saindo os 

presentes devidamente intimados.Ciência ao Ministério Público.Intime-se o 

requerido através de edital, a fim de que o requerido seja devidamente 

intimado da presente sentença, assim como para que imediatamente possa 

cumpri-la. Após com o transito em julgado, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 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, CINTIA HELENA DA 

SILVA PAES, digitei.

Tangará da Serra, 31 de maio de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247522 Nr: 14791-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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
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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 

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 
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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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127322 Nr: 6273-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que as partes entabularam acordo às 

fls. 04/06, pugnando pela homologação do mesmo.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 04/06, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149110 Nr: 9054-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LDR, IDCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 242, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 238515 Nr: 5860-38.2017.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUARACI DE PAULA PEREIRA 

- OAB:73183

 Vistos.

Analisando o pedido do requerido e compulsando os autos vejo que a 

parte autora em nenhum momento requer o depoimento pessoal do 

requerido, desde modo, entendo que o pedido para que seja expedida 

carta precatória para oitiva deste não merece acolhimento.

Ademais, considerando que não há requerimento formulado para oitiva 

pessoal do requerido, forçoso concluir que sua ausência na audiência de 

instrução e julgamento não acarretará na pena de confissão.

Dessa forma, redesigno a presente audiência para a data de 06/06/2018, 

às 16h00min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10820 Nr: 1228-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE FREITAS, SANDRA MARIA 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Certifico que o advogado LUIZ MARIANO BRIDI (OAB/MT 2619) levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62038 Nr: 3595-15.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO VITOR FREESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a sentença de fls. 358/359, intimo a parte 

executada para informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome 

do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, 

caso o autorizado for o advogado da parte, seja enviada uma procuração 

com poderes para receber e dar quitação, visando o recebimento dos 

valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274333 Nr: 4492-57.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 8º 

VARA CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSMO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 7, a requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 41,40(quarenta e um reais e quarenta centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Residencial Barcelona, 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 os comprovantes nos autos. 

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 25006 Nr: 880-05.2004.811.0055

 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: ROBERTO ROVARIS, ANTONIA ROMERO ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO, ANA CORDEIRO DA SILVA TRINTIN, ANTONIO 

PAULO TRINTIN, LUIZ ANGELO MANHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, ANTONIO AGUIAR FERREIRA - OAB:2554-B, RENATA 

LUCIANA MORAES - OAB:128.301 OAB/SP

 Certifico que a advogada ALINE MORGANA BETTIO (OAB/MT 6099) levou 

os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275027 Nr: 4966-28.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOSMARA BATISTA ZUCCO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AL NEY DE JESUS CARDOSO - 

OAB:12114-B/MT, LUIZA IRACEMA ANTUNES - OAB:7668/MT, 

Peterson Faria Coura - OAB:11426-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 55, a requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), da taxa judiciária no valor 

de R$ 43,07 (quarenta e três reais e sete centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos emolumentos da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e 

quarenta centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de uma diligência ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Tangará 2, 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 os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143893 Nr: 3463-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP

 Certifico que, intimo a parte requerida/credor, para no prazo de 05 (cinco) 

se manifestar acerca da certidão de fl. 257 a seguir transcrita: "Certifico 

que, em 05/02/2018 decorreu o prazo para a parte devedora/Autor efetuar 

o pagamento do débito, nos termos da decisão de fls. 255/verso."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214385 Nr: 5566-20.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS MANDURI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR - OAB:66479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a decisão retro, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGJ, remeto os autos ao setor de correio, a fim de que sejam 

enviados ao juízo deprecante, servindo a presente certidão como ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248125 Nr: 15213-05.2017.811.0055

 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: ANTONIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS VEÍCULOS SOLARES VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:OABMT/5682, DEBORAH DE MORAES MUNDIM - 

OAB:20.121-MT

 Certifico que, intimo a parte requerida sobre a sentença de fls. 73/verso, 

a seguir transcrita: " Visto Trata-se de ação de indenização por danos 

morais ajuizada por Antônio Machado em face de Canopus Veículos 

Solares Veículos, ambos já qualificados nos autos. Realizados alguns atos 

processuais, as partes informaram a ocorrência de acordo, às fls. 33/34. 

Às fls. 70 o acordo foi homologado e determinado a intimação do 

Requerente para requerer o que entender de direito, com a advertência de 

que o processo seria extinto em caso de inércia. Decorrido o prazo, a 

parte Requerente permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 72. É o 

breve relatór D I D O. Tendo a parte Requerente permanecido inerte, 

entendo que o processo deve ser extinto, nos termos do disposto no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas, 

se houver, na modalidade pro rata, conforme decisão de fls. 70, estando 

dispensada a parte Requerente por ser beneficiária da gratuidade de 

justiça. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-s P. R. I. Tangará da 

Serra-MT, 24 de novembro de 2017. Anderson Gomes Junqueira. Juiz de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273472 Nr: 3810-05.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE ANTUNES DO CARMO, JDC.CAMPO 

NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FERNANDES CASTANHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.20, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156211 Nr: 4817-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, RODRIGO 

MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 26/01/2018 o prazo para a parte exequente 

efetuar o preparo da Carta Precatória a ser cumprida em Campo Novo dos 

Parecis, tendo permanecido inerte. Desse modo, intimo-a novamente, a fim 

de que tome referida providência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 2364-40.2013.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DONIZETE GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 162/165, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 183257 Nr: 1290-77.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1290-77.2015 (Cód. 183257)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que não merece acolhimento o postulado 

pela requerida, pois, no laudo imbricado a fl.78, é possível verificar que 

foram respondidos todos os questionamentos apresentados 

tempestivamente pelo autor, enquanto, tangente a demandada, apesar de 

intimada deixou de apresentar quesitos.

Desta feita, tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal, indefiro o 

pedido formulado na petição de fls. 83/86.

Por conseguinte, 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.

Derradeiramente, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e, em sequência, 

determino que os autos sigam com vista às partes para a apresentação 

das alegações finais, na forma de memoriais escritos, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 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.: 137492 Nr: 7850-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE JESUS ROMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7850-74.2011 (Cód. 137492)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico razão assiste à exequente, haja vista que o 

valor apontado pelo INSS na petição de impugnação como o importe 

devido, qual seja, R$48.397,54, não guarda correspondência com os 

demonstrativos de cálculo que instruíram a alusiva peça, razão pela qual, 

faculto ao INSS a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do art. 525 § 5º, do NCPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 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.: 114340 Nr: 4512-63.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELIRIA DOS SANTOS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 4512-63.2009 (Cód. 114340)

VISTOS, ETC.

Analisando os memoriais apresentados pelas partes, bem assim em 

decorrência dos diversos pontos de divergência levantados nos autos, 

entendo por bem que o Contador Judicial compare os memoriais e aponte o 

mais correto ou, sendo o caso, elabore novo cálculo nos termos da 

sentença proferida.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 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.: 162258 Nr: 13485-65.2013.811.0055

 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: ZILDA MARIA LARA SOUZA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169400 Nr: 10329-35.2014.811.0055

 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: ELIO RIBEIRO MARCHIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172121 Nr: 13755-55.2014.811.0055

 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: IVANI DO CARMO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 
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impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174398 Nr: 16277-55.2014.811.0055

 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: WLSN, VILMA LEONOR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176109 Nr: 18155-15.2014.811.0055

 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: CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179565 Nr: 21624-69.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DOS SANTOS MOREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176233 Nr: 18319-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁVILA & ÁVILA ADVOGADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Processo nº 18319-77.2014 (Cód. 176233)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Recebo a petição de fl. retro, como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de 

consequência, determino as anotações e retificações de estilo, inclusive, 

na autuação e distribuição do presente feito.

Cumpridas as diligências supra, intime-se a parte devedora (art. 523, 

caput, do NCPC) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do valor constante na planilha de cálculo acostada aos autos.

Todavia, caso não seja efetuado o pagamento no interregno legal, 

acresça-se àquele valor a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais) e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez pontos 

percentuais), expedindo-se, após, o competente Mandado de Penhora e 

Avaliação de bens (artigo 523, § § 1° e 3°).

Outrossim, o exequente poderá indicar bens a serem penhorados (art.524, 

VII, NCPC).

Não encontrando a parte requerida, cumpra-se o disposto no artigo 830 do 

Novo Código de Processo Civil.

No tocante ao auto de penhora e avaliação, intime-se pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio a parte executada (NCPC, 829, § 1°), para 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, podendo 

esta inclusive ser proposta independentemente de penhora (art. 525, 

NCPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118622 Nr: 8588-33.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 8588-33.2009 (Cód.118622)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO a planilha acostada ao 

feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151000 Nr: 11111-13.2012.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RAMOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:10998, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11111-13.2012 (Cód. 151000)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, certifique-se e conclusos.

Às providências.
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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.: 140967 Nr: 279-18.2012.811.0055

 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: SUZI DO CARMO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

Grupo Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda, ADÃO GRACIANO DAL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TANGARA 

DA SERRA-MT - OAB:, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 28/04/2018 às 

07:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada no 

consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na "Clínica de 

Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152842 Nr: 1504-39.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, ISRAEL 

QUEIROZ SIMÕES

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 28/04/2018 às 

07:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada no 

consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na "Clínica de 

Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192033 Nr: 8432-35.2015.811.0055

 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: ADRIANO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT- FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:OAB/RJ 113.756, NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:OAB/MT 13.100

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 28/04/2018 às 

07:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada no 

consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na "Clínica de 

Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 223098 Nr: 12511-23.2016.811.0055

 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: JOSE NILTON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 28/04/2018 às 

07:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada no 

consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na "Clínica de 

Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 252791 Nr: 19031-62.2017.811.0055

 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: REGINA LUZIA DE SOUZA

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que foi designado o dia 28/04/2018 às 

07:00 horas para realização da perícia médica, a ser realizada no 

consultório do Dr. FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, na "Clínica de 

Fraturas", sito à Av. Tancredo Neves, nº 635-W, Centro, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 187466 Nr: 4595-69.2015.811.0055

 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 HELENA DA SILVA SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 210235 Nr: 2265-65.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, extinguindo-os com 

resolução do mérito, devendo a execução prosseguir nos termos dos 

cálculos apresentados pelo embargante.Considerando a sucumbência da 

parte embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do 

novo Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico dos embargados, que fixo no 

percentual de 10% do valor do excesso, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência da gratuidade concedida ao embargado, o mesmo se 

aplicando às custas e despesas.Transitada em julgado, traslade-se cópia 

ao feito principal e arquivem-se os autos na sequência, procedendo com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 9 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103909 Nr: 2732-25.2008.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, PATRICIA DONIDA CRESTANI - 

OAB:10936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 2732-25.2008 (Cód. 103909)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, o executado interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, transitada em julgado a sentença proferida nos autos em 

apenso, o Sr. Gestor deverá cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, observando o cálculo apresentado 

pelo executado nos autos dos embargos.

Desde já, consigno que sobrevindo pedido neste sentido, autorizo a 

expedição de alvará de levantamento, observando-se a existência de 

procuração com os devidos poderes e intimando-se, pessoalmente, a 

parte autora.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 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.: 160856 Nr: 11038-07.2013.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA RODRIGUES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11038-07.2013 (Cód. 160856)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 62/63, intimando-se as partes 

acerca do laudo de constatação e demais providências há muito 

determinadas nos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 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.: 103235 Nr: 2058-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 2058-47.2008 (Cód. 103235)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 

liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 

data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 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.: 116006 Nr: 6047-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY ROSA 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 n.º 15338-41.2015 (Cód. 200811)

VISTOS, ETC.

Acolho a renúncia efetuada as fls. 168/169, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, devendo a Secretaria providenciar os necessários ofícios 

requisitórios para o pagamento integral da dívida.

Esclareço, por oportuno, que a renúncia dos créditos excedentes, para 

viabilizar a expedição de requisição de pequeno valor - RPV é faculdade 

do credor, sendo irretratável, de maneira que o saldo renunciado não 

poderá ser posteriormente executado, nos termos do art. 5.º, XXXVI, da 

CF.

Sem prejuízo, defiro o pleito de destaque dos honorários contratuais, o 

artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 aduz que estes são exequíveis a 

qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

autora, mediante dedução da quantia devida a parte exequente, razão pela 

qual determino seja implementado tal expediente.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisório de fl. 166, 

destacando-se os honorários contratuais do montante a ser recebido pela 

autora e, 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.: 105808 Nr: 4543-20.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENNIO EDER RODRIGUES BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 4543-20.2008 (Cód. 105808)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 

liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 
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data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 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.: 137851 Nr: 8219-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8219-68.2011 (Cód. 137851)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o executado concordou com os valores constantes 

nos cálculos apresentados, HOMOLOGO a planilha de fls.113/116, haja 

vista que fora o derradeiro cálculo aportado ao feito, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil, obedecendo rigorosamente às determinações contidas no 

Capítulo VII, Seção II, do RITJ/MT.

Após, noticiado nos autos o pagamento da dívida, volvam-me conclusos 

para extinção.

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.: 121713 Nr: 837-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA

 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:

 Processo nº 837-58.2010 (Cód. 121713)

 VISTOS, ETC

Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros, o qual noticia o falecimento 

deste.

Preliminarmente, em decorrência do óbito da parte postulante, devidamente 

comprovado por meio do documento de fl. 175, nos termos do artigo 313, I 

c.c artigo 689 ambos do Novo Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

curso processual.

Na sequência, determino que o requerido seja citado para se pronunciar 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme determina o artigo 690 do NCPC.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 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.: 129431 Nr: 8266-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO VICENTE DA COSTA

 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, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8266-76.2010 (Cód. 129431)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o derradeiro memorial apresentado pelo exequente nestes 

autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos 

termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, razão pela qual 

autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 206976 Nr: 20543-51.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VICENTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pelo embargado naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§1º, 3º, 4º, II, e §7º, do novo Código de Processo 

Civil, de modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do embargado, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o excesso alegado, correspondente a R$106,71, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e 

despesas, ante a isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142399 Nr: 1812-12.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS MARIANO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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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 n.º 1812-12.2012 (Cód. 142399)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos 

termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, razão pela qual 

autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 203743 Nr: 17711-45.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS MARIANO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pelo embargado naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do embargado, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$558,53, em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e 

despesas, ante a isenção legal.Traslade-se cópia desta para os autos da 

ação de execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144396 Nr: 4014-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDICTA RIBEIRO DE MORAES BEL

 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 n.º 4014-59.2012 (Cód. 144396)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 200429 Nr: 15052-63.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTA RIBEIRO DE MORAES BEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, por 

conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, em 

conformidade com a presente decisão, ou seja, nos moldes do cálculo 

apresentado pelo embargante.Considerando a sucumbência da 

embargada, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do embargante, que fixo no 

percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, correspondente 

a R$966,60, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, 

contudo, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida.Sem custas e despesas, ante a gratuidade.Traslade-se cópia 

desta para os autos da ação de execução em apenso. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145441 Nr: 5123-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 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 n.º 5123-11.2012 (Cód. 145441)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, e aporte do memorial da contadoria, 
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determino que o Sr. Gestor cumpra as disposições insertas no artigo 535, 

§3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos 

termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, razão pela qual 

autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 203983 Nr: 17932-28.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos.Todavia, autos deverão ser 

encaminhados ao contador judicial, para refazer o cálculo apenas com a 

cobrança dos 13º salários devidos no período, utilizando o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, com correção monetária pelo IPCA-E. Por 

conseguinte, julgo extintos os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando que o embargante decaiu na menor parte do pedido, 

a embargada deverá arcar com o pagamento das verbas correlatas, 

incidindo, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de 

Processo Civil. Todavia, aguarde-se o aporte do cálculo do contador para 

fins de arbitramento dos honorários.Custas e despesas pela embargado, 

suspensa, devido à isenção concedida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164477 Nr: 2398-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAILDE HELENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2398-78.2014 (Cód. 164477)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente nos autos dos 

embargos

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos 

termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, razão pela qual 

autorizo tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 192288 Nr: 8727-72.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAILDE HELENA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, determinando o 

prosseguimento da execução em apenso em conformidade com o novo 

memorial encartado pela embargada neste processo, fls. 24/26. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência da embargada, a condeno ao 

pagamento da verba sucumbencial, incidindo o disposto no artigo 85, §§3º 

e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, ao causídico do embargante, que 

fixo no percentual de 10% do proveito econômico, correspondente a 

R$160,90, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional. 

Todavia, suspensa a exigibilidade, na medida em que o embargado litiga 

sob o pálio da justiça gratuita nos autos principais, a qual se estende à 

presente.Custas e despesas pela embargada, todavia, suspensa devido à 

gratuidade concedida.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de 

execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152344 Nr: 981-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7338-23.2013 (Cód. 158741)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 
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em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 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.: 205069 Nr: 18791-44.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OSCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, 

por conseguinte, determino o prosseguimento da execução em apenso, 

em conformidade com a presente decisão, ou seja, com a exclusão da 

multa.Considerando que o embargante logrou êxito, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que condeno o embargado ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico da embargante, que fixo no percentual de 10% 

do valor do proveito econômico, correspondente a R$5.606,66, em razão 

do zelo e trabalho despendido pelo profissional, suspensa a exigibilidade 

ante a gratuidade concedida, o mesmo se aplicando no que tange às 

custas e despesas.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de 

execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153842 Nr: 2490-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARENA SEBASTIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2490-90.2013 (Cód. 153842)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pelo executado nos autos dos 

embargos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000473-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TUR TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (02) DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

NOTIFICAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO A SER EXPEDIDO, DEVENDO RECOLHER 

AS DILIGÊNCIAS MEDIANTE GUIA PRÓPRIA - SITE TJMT. JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263344 Nr: 27250-64.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS TANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 intimação dos advogados das partes quanto a redesignação da audiencia 

no centro de conciliação, sendo a mesma redesignada para o dia 

23/05/2018, as 13:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243431 Nr: 11534-94.2017.811.0055

 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: JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10766, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos da fundação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelos 

requerentes, impondo à parte requerida obrigação de fazer consistente no 

fornecimento de todo o tratamento necessário ao restabelecimento da 

saúdo do requerente João Paulo Pereira de Jesus previstos 

contratualmente, confirmando os efeitos da liminar, bem como do preceito 

cominatório e de sua majoração decorrente da recalcitrância do requerido; 

bem como para condenar o requerido ao pagamento, a título de dano 

moral, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja correção 

monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 

326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, qual seja 

7/3/10’7 data do requerimento ignorado pelo requerido.A título de 

sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, acrescido do custo do procedimento 

cirúrgico,.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

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

Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109273 Nr: 7891-46.2008.811.0055

 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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984-SP, CARLA DENES CECONELLO LEITE - OAB:8840, 

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:OAB/MT 7413, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273153 Nr: 3541-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ENZO VINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos,

Considerando que a decisão lançada perante o sistema Apolo e publicada 

no DJe n.º 10223 diverge da prolatada nos presentes autos, reputo 

prejudicada a intimação de fl. 67.

Por conseguinte, determino que se renove a intimação dos autos, 

observando-se os termos da decisão dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273153 Nr: 3541-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ENZO VINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, pretende a parte autora o cumprimento provisório do 

acordão de fls. 39/52, no qual foi determinada a apuração dos valores em 

sede de liquidação de sentença (fl. 44).

Consigna-se, outrossim, que a quantia de 1.800.000Kg de soja em grãos a 

granel da safra 2007/2008 tipo exportação deverá ser apurada por meio 

de liquidação de sentença, ocasião em que será oportunizada a juntada de 

documentos que apontem o preço de mercado da soja e dará condições 

das partes discutirem o quantum. (AC 166663/2016).

Assim, intime-se a parte autora para adequar o rito processual dos autos, 

nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240975 Nr: 9092-58.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENI MARIA PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR 

PANEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A, RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO HENRIQUE DA 

FONSECA VITORINO - OAB:363392, CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, 

MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar o Edital de 

Citaçao expedido, para as publicações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147046 Nr: 6803-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177193 Nr: 19279-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DO PARANA - 

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR35097

 ntimando-o para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para análise da extinção do 

processo ou demais deliberações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153060 Nr: 1732-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELVA BIFF DIAVAN, NILTON JOSÉ LONDERO, 

ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Posto isso, não se aplicando qualquer hipótese de litisconsórcio 

necessário entre a autora e o executado Irineu Zanatta nos autos cod. 

5116 e portanto inexistindo qualquer irregularidade na angularização da 

relação processual daquele feito, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na 

exordial, razão por que JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. 

Considerando a sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 
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10% do valor da causa.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

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

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5116 Nr: 77-66.1997.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELVA BIFF DIAVAN, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ LONDERO, ESPOLIO DE IRINEU 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 718, intimando-se Guiomar 

Introvini (Guiomar Introvine Zantatta), outrossim, oportunize-se as partes e 

interessados a apresentação de eventual partilha homologada que tenha 

eventualmente excluído da partilha de Irineo Zanatta e Guiomar Introvine 

Zanatta o bem objeto da penhora.

Outrossim, no que tange a impugnação a avaliação, verifico que de fato a 

mesma foi realizada pelo Juízo Deprecado, não cabendo a este Juízo a 

análise quanto a mesma, contudo, com fulcro no princípio da cooperação, 

encaminhe-se cópia da impugnação ao Juízo Deprecado e solicite-se 

informações sobre o ato

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242446 Nr: 10807-38.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFLEX TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE A. NATEL DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 50.586, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - OAB:4443, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25.276-PR, MICHELLY 

CRISTINA ALVES NOGUEIRA TALLEVI - OAB:OAB/PR 40.863, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276-PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53612/PR

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça bem como ao complemento de diligência. 

Entretanto, passado todo este lapso temporal, sem informações atuais, em 

que pese às muitas pesquisas que realizei, DEVOLVO O PRESENTE 

MANDADO, pois NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR E APREENDER O BEM 

DESCRITO, com todas as suas vias. Por derradeiro, solicito da parte 

Autora que efetue o pagamento do complemento das diligências no valor 

de R$ 661,32 (seiscentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), 

referentes às diligências realizadas nos locais supracitados em prol da 

localização do bem, que deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, indicando 

a Oficiala ALLANA KAREN KAWANO para recebimento dos valores, tudo 

conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. Dou fé. Tangará da 

Serra/MT, 05 de Março de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240975 Nr: 9092-58.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENI MARIA PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR 

PANEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A, RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO HENRIQUE DA 

FONSECA VITORINO - OAB:363392, CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, 

MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9092-58.2017.811.0055 - 240975

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: CLENI MARIA PANNEBECKER e ODELCIO ARTUR 

PANEBECKER e FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

PARTE RÉ: BASF S/A e RSP AGROPECUÁRIA LTDA

CITANDO(A, S): Requerida: RSP Agropecuária LTDA, CNPJ: 

05051838000128.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.201.770,23

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, 

conforme petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “CLENI MARIA PANNEBECKER, ODECIO ARTUR 

PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER vem interpor Ação 

Anulatória de Título Executivo Extrajudicial a qual encontra-se em porte da 

requerida BASF S.A. E RSP AGROPECUARIA LTDA, esta, conforme 

emenda à inicial de fls. 224/227. Dos fatos: a parte autora vem sendo 

executada nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial 

8340-28.2013.811.0055, na 5ª Vara de Tangará da Serra/MT, sendo o 

objeto executado a Cédula de Produtor Rural. Inexiste qualquer Obrigação 

de Fazer para Entrega de Produtos descritos na CPR conforme faz prova 

o acordo homologado e transitado em julgado firmado com a empresa 

endossante Serra Agrícola RSP Agropecuária Ltda na ação Monitória 

código 41457 da Comarca de Sapezal-MT. Nota-se que no acordo firmado 

com a endossante RSP Agropecuaria Ltda nos autos Cód 41457,fez coisa 

julgada a declaração de inexistência de dívida bem como nulidade do 

telado título executivo (CPR).”

DESPACHO: Vistos, Compulsando aos autos, verifica-se que foram 

esgotadas as diligências para tentativa de localização da requerida RSP 

Agropecuária Ltda., sendo, inclusive, utilizado os sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça para localização de endereço da parte. 

Dessa forma, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, defiro 

a citação por edital da requerida RSP Agropecuária Ltda., pelo prazo de 20 

(vinte) dias. Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, 

autorizo a publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de 

Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de presunção de 

conhecimento da citação, fica desde logo nomeado curador daquela a 

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, para apresentação das 

defesas. Outrossim, reputo prejudicada a realização de audiência de 

conciliação, uma vez que as tentativas anteriores restaram infrutíferas, 

sendo de rigor a intimação da requerida BASF S/A para que apresente 

sua peça contestatória. Às providências.” Eu, Jocelene Ormond, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 22 de março de 2018.

 Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186392 Nr: 3811-92.2015.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos revisionais. Por 

conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A título de 

sucumbência, condeno o requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade já deferida. 

Transitada em julgado esta decisão e não sendo apresentados 

requerimentos atinente ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, expedindo-se certidão ao 

perito nos termos da decisão de fls. 86v.P. R. I. C. Tangará da Serra, 22 de 

março de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185119 Nr: 2754-39.2015.811.0055

 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: SIDNEI LOURENÇO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Vistos,

Considerando-se que se trata de substituição de cópia parcialmente legivel 

e a data da celebração do contrato original apta a confirmar a justificativa 

apresentada pela partes, acolho o pedido de fls. 106.

Outrossim, oportunize-se a manifestação do autor sobre a cópia 

apresentada e então conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 152083 Nr: 693-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ANGELA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Intimação do patrono da ré para ciencia acerca da expedição de carta 

precatória para Cuiabá-MT, a fim de inquirir Testemunha: Lucineia Vicente.

Ingrid Balconi

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247868 Nr: 15047-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE REZENDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Geovane Rezende Costa Filiação: Vicente Pereira Costa 

e Maria Helena Rezende, data de nascimento: 23/01/1993, brasileiro(a), 

natural de Tangara da serra-MT, , Endereço: Rua 7-A, 919 N, Bairro: Vila 

Horizonte, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 19/03/2017, o denunciado subtraiu para si ou para 

outrem, durante o repouso noturno, coisas alheias móveis, pertecentes a 

Weslayne Rezende da Souza

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo 

que determino a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do 

CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP). Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado. 

Atendidas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 190118 Nr: 6757-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Não obstante a 

ausência injustificada do réu, apesar de devidamente intimado às fls. 57 

verso, verifico que às fls. 54 foi expedida carta precatória à Comarca de 

Curitiba/PR., com a finalidade de proceder ao seu interrogatório, cujo ato 

está designado para o dia 28/03/2018, às 13h30min. Assim, AGUARDE-SE 

o retorno de tal deprecada. 2) Por outro lado, verifico da certidão de fls. 48 

dos autos que a advogada constituída do réu, Dra. Wayne Andrade Cotrim 

Arantes, foi devidamente intimada para comparecer à presente audiência 

e não o fez nem justificou previamente a impossibilidade de fazê-lo. Ainda 

assim, ad cautelam, passado o horário do início da audiência, esta 

Magistrada determinou ao Estagiário que entrasse em contato telefônico 

com a mencionada advogada, inclusive, por telefone celular (números 

supra transcritos), a fim de indagar se a mesma compareceria à audiência 

e nenhuma ligação foi atendida. Ato contínuo, esta Magistrada indagou à 

Gestora da 2ª Vara se havia alguma petição pendente de juntada no 

presente processo, tendo recebido neste momento, resposta positiva. 

Assim, junta-se a petição nesta oportunidade onde pugna pela 

redesignação do ato por “não haver conseguido contato com o réu”. Pois 

bem. O fato de a advogada não haver conseguido contato com o réu não 

a exime de comparecer à audiência designada e para a qual foi 

tempestivamente intimada, até porque, se se trata de advogada 

constituída, tal ausência de contato contemporânea não impede que 

exerça a ampla defesa, pois, por ocasião da contratação, já se pressupõe 

que teve previamente contato com o réu. Sendo assim, por falta de 

amparo legal, INDEFIRO o pleito de redesignação de audiência e NOMEIO 

advogado ad hoc na pessoa do Dr. Marco Antônio de Souza. 3) Por outro 

lado, ADVIRTO à Secretaria da 2ª Vara que se ABSTENHA de fazer os 

autos com audiência designada conclusos sem a juntada de petições 

pendentes, pois, não fosse pela petição que ora se anexa, tal pedido da 

advogada poderia ter sido analisado anteriormente e, não obstante tivesse 

que ser indeferido, por falta de amparo legal, tal petição impede a 

aplicação da multa de que trata o art. 265 do CPP que seria aplicada neste 

ato por esta Magistrada. Aliás, tivesse a petição sido indeferida a tempo, 

caso tivesse sido analisada e a advogada tivesse sido devidamente 

intimada e não comparecesse, a multa deveria ser aplicada nesta 

solenidade, fato que não ocorreu por falta de diligência da Secretaria de 
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Vara, sendo que tal atitude por parte da secretaria pode causar prejuízos 

irreversíveis às partes. 4) Por fim, HOMOLOGO, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da testemunha Claudini da 

Silva, externada nesta oportunidade pelo Ministério Público. Como tal 

testemunha foi igualmente arrolada pela defesa, INTIME-SE a advogada do 

réu para se manifestar a respeito, no prazo de cinco (05) dias, sob pean 

de preclusão. 5) Após tudo cumprido, CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262576 Nr: 26654-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WALDOW, WELITON SILVA, MARIA 

JOSE VIEIRA, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE 

BATISTI, JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, ALINE VIEIRA 

DUARTE, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, Elaine Josefa de Souza - OAB:17378/0, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, WELLIGTON PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10994

 Certfico para os devidos que a testemunha AMÉLIA RAMOS DA ROCHA, 

arrolada pela defesa do réu Luiz Henrique Batisti, não foi localizada no 

endereço fornecido nos autos e neste ato passo a intimar a defesa para 

se manifestar.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Requerente, por meio de seu procurador, da Tutela deferida 

nos autos. Bem como intimo, da Audiência de Conciliação designada para 

o dia 25 de Julho de 2018 às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011652-65.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 23 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000504-45.2017.8.11.0055 Autora: Irani Maria Vieira Réu: Banco 

Itaú BMG Consignado S/A e Outros. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

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. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID n. 

12316366). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 22 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, 22 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: 1000163-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO MASCARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, ás 14h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, ás 14h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE RIBEIRO 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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, ás 14h00min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 10/04/2018, ás 13h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001592-21.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida, aduzindo que no que se refere a tutela, não há uma única 

consideração na r. sentença, havendo portanto, omissão em relação a 

esse ponto. Afirma ademais que na contestação, a Embargante informou o 

cumprimento da liminar, requerendo sua revogação ou confirmação de 

cumprimento sem a incidência de multa. A embargada manifestou nos 

autos informando que o embargante não cumpriu a liminar já que continuou 

a cobrar os valores ainda nos meses de Dezembro de 2017, Janeiro e 

Fevereiro de 2018. 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. Da análise do processado, verifico que assiste 

razão à embargante, isso porque o projeto de sentença foi omisso na 

parte dispositiva quanto a confirmação da tutela antecipada. Já no que 

concerne ao seu cumprimento ou não entendo não ser na sentença o 

momento próprio para manifestação neste sentido, sendo a fase 

executória o momento adequado. ANTE O EXPOSTO, opino por acolher 

parcialmente os termos dos embargos de declaração opostos pela 

embargante, considerando a omissão existente na r. sentença. Desse 

modo, retifico a sentença alhures exarada, que passará a ter a seguinte 

redação na parte dispositiva: 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

para: a) Declarar o cancelamento definitivo do contrato no valor mensal de 

R$ 59,90, firmado entre a autora e a promovida; b) Condenar o promovido 

a pagar à promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir 

do arbitramento; c) Condenar o promovido a restituição, na forma simples, 

do valor total do contrato R$ 718,80, devendo fazer o depósito do saldo 

remanescente de R$ 120,00, considerando o montante já depositado nos 

autos, valor este sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir desta data. 

Ratifico assim, a tutela antecipada deferida nos autos. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. No mais, ficam mantidas as demais determinações 

contidas na r. sentença. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 
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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: 8010509-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Nos termos do r. despacho (id 11923308), INTIMO a Parte Reclamante para 

as devidas providências, conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIBERIO CESAR DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1000158-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON DA SILVA PEREIRA (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)

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANHONI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de medida de urgência será apreciado após o 

cumprimento da decisão proferida no ID 12375826. Tangará da Serra-MT, 

23 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000106-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORJAS TAURUS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS32803 

(ADVOGADO)

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Reclamante 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SOARES GESSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(120 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FINGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001396-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAREDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido do Id 12284314, 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, 21 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE JUSTINO BERNARDA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 
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partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-94.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRUCIA SOARES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH PAESANO DA CUNHA JUNQUEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA 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. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 11736470 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de Março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAZELI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 11736355, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000763-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HIMAWARI ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDINELLI ALBUQUERQUE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 22 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000765-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO APARECIDO CASACCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIA MARA TEREZINHA JUCOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 22 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001612-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte 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. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000789-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAULINO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado, agendando data para audiência de conciliação conforme pauta 

do Conciliador. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 22 de Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTONIO MALACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010673-45.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BORGES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-91.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEGORINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANY SANTOS RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BELEM DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011147-45.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que verificando no Sistema PJE constatei que os Autos de Carta 

Precatória expedida para a inquirição da testemunha EDILSON RODRIGUES 

DE ALMEIDA residente na Comarca de Sapezal-MT, cadastrada no sistema 

sob o nº 1000147-93.2017.811.0078, se encontra com audiência 

designada por aquele Juízo no dia 05/06/2018, às 13h20min. INTIMO as 

partes da presente certidão, bem como da data da audiência nela 

mencionada, informando que o Juízo de realização da audiência será o 

Juizado Especial da Comarca de Sapezal-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLAYNI ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. A reclamante pretende seja 

concedida tutela de urgência para que seja determinado à reclamada que 

promova a regularização de sua situação acadêmica. No entanto, não 

especifica no que consistiria a referida regularização. A narrativa 

específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive para 

assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, faculto à 

parte reclamante, no prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para 

esclarecer quais seriam as mencionadas regularizações, apontando a 

eventual conduta ilícita praticada pela reclamada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARCELA CIRINO LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

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: 1000566-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELYZE STRAGLIOTTO SCHIAVO (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACSILENE APARECIDA TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

Intimo a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012021-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

ISABEL MENEZES BAIOCHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE LIMA CAMPOS - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

JOÃO APARECIDO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 253 de 688



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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho 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)

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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI MACHADO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

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, 23 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL HAKIME BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010750-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROSA CALIXTO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o teor da certidão do ID 12386856, em juízo de 

admissibilidade ao recurso inominado interposto, deixo de recebê-lo e 

remetê-lo para superior apreciação, tendo em vista sua intempestividade. 

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se o determinado na sentença 

proferida nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 219789 Nr: 9739-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MENOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Querelante por meio de seu advogado, para que se manifeste em 

5 dias, indicando o endereço atualizado da Querelada, a fim de viabilizar 

sua citação,sob pena de extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. MARINA MARQUES FREITAS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento de 

medicamentos descritos na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica 

dos fármacos. Conforme expõe na inicial, a reclamante é portadora de 

Varizes em Membros Inferiores Direito e Esquerdo, tendo-lhe sido 

prescrito o uso dos medicamentos XARELTO 15MG, VENALOT, VENALOT 

H CREME e DRENISON CREME que são de alto custo e não foram 

fornecidos pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento dos mencionados medicamentos e requer, em razão da 

urgência própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, 

sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer 

técnico informando apenas que os medicamentos são contemplados pelo 

SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do pronunciamento do NAT, no 

sentido de que os medicamentos não estão contemplados em lista do SUS, 

seria o caso de aplicar a decisão proferida nos autos do REsp 1.657.156, 

que determinou a suspensão de todas as ações individuais ou coletivas 

que tratam sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos 

nessa situação. Porém, conforme ressalvado pelo próprio relator do 

referido recurso, e na esteira do que prevê o art. 314 do CPC, a 

suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, que é o caso dos 

autos, conforme consta dos documentos colacionados à inicial. Por essa 

razão, passo à apreciação da tutela de urgência invocada. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante 

apresenta diagnóstico de Epilepsia que, conforme demonstrado na inicial, 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a ingestão 

dos medicamentos solicitados ao Poder Público. Contudo, a reclamante 

afirma ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear a 

aquisição periódica dos medicamentos necessários para seu tratamento. 

Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença 

dos requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos 

termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 
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vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneça o medicamento vindicado pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos XARELTO 15MG, 

VENALOT, VENALOT H CREME e DRENISON CREME em quantidade e pelo 

tempo necessário ao tratamento da enfermidade noticiada na petição 

inicial. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, 

poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento 

da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 282, V, do CPC, por ausência da exigida 

especificação legal, assim como porque não é possível, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto 

no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009. Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na 

forma postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 
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julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000980-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 
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custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID_____. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, 

para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, certifique-se 

acerca da apresentação de contestação pelos reclamados ou eventual 

decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA 

URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000021-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON STEIGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 
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IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12300458. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000551-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FABIANA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Após a emenda à inicial e os 

esclarecimentos que com ela sobrevieram, verifico que a medida de 

urgência deve ser deferida. A reclamante informa que adquiriu o veículo 

descrito na inicial por meio de financiamento contraído junto ao banco 

reclamado e que posteriormente realizou um novo financiamento, datado 

em 13.6.2016, gerando uma primeira baixa do gravame e sua posterior 

reinserção no sistema do DETRAN. No entanto, a reclamada inseriu 

erroneamente a data de 18.8.2017 no gravame, o que a está impedindo de 

licenciar o seu veículo. A comprovação da data do refinanciamento do 

veículo veio demonstrada por meio do documento juntado no Id 12344171, 

que consta a data da liberação do financiamento no dia 13.6.2016. Por 

outro lado, segundo demonstra o documento juntado no ID 12344753 o 

veículo foi gravado com data de 18.8.2017, situação que aparentemente 

efetivamente está impedindo a reclamante de licenciar o veículo, face a 

discrepância de dados. A persistir a divergência da data do financiamento 

com a data do gravame, a reclamante terá obstaculizada a livre circulação 

do veículo, o que justifica a determinação da retificação liminarmente. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência de 

pendência do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser 

revogada. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

a fim determinar que o reclamado providencie a retificação da data do 

gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial, para o dia 13.6.2016, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório à 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de sua posterior 

reavaliação. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado 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 nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIBER WAIGHT THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais e pedido de medida de urgência 

consistente em determinar à reclamada que retire seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, ao argumento que está sendo cobrado por débitos 

posteriores ao cancelamento do contrato. 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, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 
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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. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são irreparáveis, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu, que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que 

a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gera abalo de 

crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da tutela de urgência 

antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao 

final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está 

configurado pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de 

débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado 

registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído 

seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, certamente 

causará outros prejuízos de difícil reparação. Os documentos encartados 

aos autos pelo reclamante dão suporte probatório suficiente às suas 

alegações, ao menos nesta sede de cognição sumária. O cancelamento 

do contrato de prestação de serviços educacionais veio razoavelmente 

demonstrado por meio da tela juntada no ID 12389284, retirada do próprio 

sistema da reclamada, que consta como "desistente" no período 2/2017. 

Por outro lado, o nome do reclamante foi inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito ocorrido aos 10.8.2017, consoante se verifica pelo 

extrato juntado no ID 12389303. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados 

pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte 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. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 12/2018-DF – 23 de Março de 2018.

EXMO. DR. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que o servidor, BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX, 

matrícula n. 8543, Gestor Judiciário da 2ª Vara Cível desta Comarca 

requereu Dois dias para usufruto de compensatórias nos dias 22, 23,26 e 

27 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Fatima Luiz da Silva Guarienti, mat. 12488 , 

Auxiliar Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, durante o período de 

afastamento da Titular nos dias 22,23,26 e 27 de Março de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recurso 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002602-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARBOZA DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002602-67.2016.8.11.0045 

AUTOR: IZABEL BARBOZA DE LIRA RÉU: CLEITON RODRIGO MACHADO 

Vistos etc. I. Não merece acolhida a arguição de intempestividade da 

contestação e decretação de revelia vez que a contestação apresentada 

atendeu aos requisitos necessários e apresentou-se em conformidade 

com o disposto em lei, vide arts. 219 c/c 335, I do CPC, os quais dispõe 

que prazos são computados válidos em dias úteis e o prazo para 

apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias a contar da audiência 

de conciliação/mediação. II. No mais, denota-se que não existem outras 

questões preliminares a serem analisadas, tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, de modo que passo à fase instrutória do feito. III. Destaco 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 

354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão pela qual 

fixo os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) se estão 

presentes os pressupostos configuradores da indenização postulada; e 

b) demais pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo 

juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. IV. Julgo, ainda, 

o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os pressupostos 

de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições 

para o exercício da ação. V. A parte requerida pugnou pelo depoimento 

pessoal da autora, prova testemunhal e prova pericial (fl. id. 7231793), ao 

passo que a parte autora postulou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 

id. 7969994). VI. Defiro, por ora, a produção da prova oral (depoimento 

pessoal da autora e prova testemunhal), e, para tanto, designo audiência 

de instrução e julgamento para a data de 17/04/2018, às 14h00min. VII. 

Intime-se pessoalmente as partes, com a advertência insculpida no § 1º do 

art. 385 do CPC. VIII. Advirto que compete aos advogados das partes 

informar e intimar as testemunhas por eles arroladas acerca da data da 

audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta 

com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). IX. A inércia na 

intimação da testemunha importará na desistência da produção da prova 

em questão (art. 455, §3º, do CPC). X. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002602-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARBOZA DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002602-67.2016.8.11.0045 

AUTOR: IZABEL BARBOZA DE LIRA RÉU: CLEITON RODRIGO MACHADO 

Vistos etc. I. Não merece acolhida a arguição de intempestividade da 

contestação e decretação de revelia vez que a contestação apresentada 

atendeu aos requisitos necessários e apresentou-se em conformidade 

com o disposto em lei, vide arts. 219 c/c 335, I do CPC, os quais dispõe 

que prazos são computados válidos em dias úteis e o prazo para 

apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias a contar da audiência 

de conciliação/mediação. II. No mais, denota-se que não existem outras 

questões preliminares a serem analisadas, tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, de modo que passo à fase instrutória do feito. III. Destaco 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 

354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão pela qual 

fixo os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) se estão 

presentes os pressupostos configuradores da indenização postulada; e 

b) demais pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo 

juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. IV. Julgo, ainda, 

o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os pressupostos 

de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições 

para o exercício da ação. V. A parte requerida pugnou pelo depoimento 

pessoal da autora, prova testemunhal e prova pericial (fl. id. 7231793), ao 

passo que a parte autora postulou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 

id. 7969994). VI. Defiro, por ora, a produção da prova oral (depoimento 

pessoal da autora e prova testemunhal), e, para tanto, designo audiência 

de instrução e julgamento para a data de 17/04/2018, às 14h00min. VII. 

Intime-se pessoalmente as partes, com a advertência insculpida no § 1º do 

art. 385 do CPC. VIII. Advirto que compete aos advogados das partes 

informar e intimar as testemunhas por eles arroladas acerca da data da 

audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta 

com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). IX. A inércia na 

intimação da testemunha importará na desistência da produção da prova 

em questão (art. 455, §3º, do CPC). X. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005227-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005227-40.2017.8.11.0045 

AUTOR: ROSA DE FATIMA LOPES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se de ação que visa à aposentadoria 

por tempo de contribuição com reconhecimento e averbação do tempo de 

serviço rural do período, proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se 

pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. Com base neste e outros princípios, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, às 

15:30 horas. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005227-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005227-40.2017.8.11.0045 

AUTOR: ROSA DE FATIMA LOPES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se de ação que visa à aposentadoria 

por tempo de contribuição com reconhecimento e averbação do tempo de 

serviço rural do período, proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se 

pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. Com base neste e outros princípios, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, às 

15:30 horas. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000092-13.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: VILMAR PRETO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária de 
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Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 

da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 

1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de 

início de prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda 

que haja nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, 

há que se provar também pela prova testemunhal a condição de segurado 

especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem 

prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da audiência 

instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a 

presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 

adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24/04/2018, às 16h00min. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil, bem como 

para intimá-lo para comparecer à audiência de instrução, apresentando, 

desde já, rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte 

autora fica advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado 

informar ou intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, 

do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de 

recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 

data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das 

testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do 

CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Às providências Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000458-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000458-52.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: MANOEL RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária de Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de 

tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme 

se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra 

guarida neste momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 

3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à 

existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal. 

Assim, ainda que haja nos autos início de prova material do exercício do 

trabalho rural, há que se provar também pela prova testemunhal a 

condição de segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a 

realização da audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de 

tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade processual, 

eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a 

parte autora condições de subsistência. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, às 

16h30min. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102053 Nr: 22506-61.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS PICCINI, LUIZ JORGE 

PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI, CERLY 

CARDOSO PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - 

OAB:15172, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16.842, PERSIO OLIVEIRA 

LANDIM - OAB:12.295/MT

 Código 102053.

Vistos etc.

Remeta-se o feito ao e. TJMT, conforme já determinado nas decisões de f. 

188 e f. 205.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de março de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27498 Nr: 1602-30.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Certifico que, intimo as partes da sentença abaixo transcrita...ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

III. Intime-se o Banco executado para que informe os dados bancários 

necessários para a devolução/transferência dos valores que se 

encontram bloqueados no presente feito.

 IV. Informados os dados, expeça-se alvará judicial.

V. Sem custas em razão de se tratar de mera fase processual.

 VI. Depois de tudo cumprido, e com o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito, com as anotações e baixas de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 115363 Nr: 6862-44.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER FARIAS GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Certifico que, intimo as partes do despacho conforme abaixo 

transcrito...Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27379 Nr: 1452-49.2008.811.0045

 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: ALEXANDRO SERPA FERREIRA BRANDÃO - MENOR, 

ORIDES FRANCISCO SERPA, NELCI RODRIGUES DOS SANTOS SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PAGLIUSO MOTA 

RAMOS - OAB:132375, LEANDRO SANCHES - OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o autor do despacho abaixo transcrito...istos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108457 Nr: 3086-36.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE TERESINHA HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:13.536, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13116

 CÓDIGO 108457.

 Vistos etc.

I. Defiro pedido retro.

 II. Expeça-se alvará do valor incontroverso depositado à fl. 224 a parte 

autora, conforme requer à fl. 234.

 III. Quanto ao valor apontamento de diferença residual de valor, altere-se 

o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

IV. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

V. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

VI. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

VII. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VIII. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

IX. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

X. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de março de 2018.

GISELE ALVES SILVA

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 3855 Nr: 1306-23.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SELINGER, MARIA GALCENI SELINGER, 

EDSON LUIZ SELINGER, CLAUDELÉIA ALVES DA SILVA SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO MARIO DE FREITAS 

LOPES - OAB:2679

 CÓDIGO 3855.

Vistos etc.

I. Mediante certidão, informe a Senhora Gestora quanto eventual 

cumprimento do despacho retro.

II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 19 de março de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144129 Nr: 5693-51.2017.811.0045

 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: PEDRO MASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUBVEIA DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA ESPINDOLA 

FERREIRA - OAB:17746/O

 CÓDIGO 144129.
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Vistos etc.

I. Intime-se o advogado da parte autora para que, em 48 horas, assine a 

petição anterior juntada nos autos.

II. Após o devido cumprimento do item supra, proceda-se a secretaria com 

a expedição de ofício ao DETRAN, conforme requerido no petitório anterior 

de fls. 35/36.

III. Intime-se. Cumpra-se.

 IV. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 19 de março de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002602-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARBOZA DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002602-67.2016.8.11.0045 

AUTOR: IZABEL BARBOZA DE LIRA RÉU: CLEITON RODRIGO MACHADO 

Vistos etc. I. Não merece acolhida a arguição de intempestividade da 

contestação e decretação de revelia vez que a contestação apresentada 

atendeu aos requisitos necessários e apresentou-se em conformidade 

com o disposto em lei, vide arts. 219 c/c 335, I do CPC, os quais dispõe 

que prazos são computados válidos em dias úteis e o prazo para 

apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias a contar da audiência 

de conciliação/mediação. II. No mais, denota-se que não existem outras 

questões preliminares a serem analisadas, tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, de modo que passo à fase instrutória do feito. III. Destaco 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 

354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão pela qual 

fixo os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) se estão 

presentes os pressupostos configuradores da indenização postulada; e 

b) demais pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo 

juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. IV. Julgo, ainda, 

o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os pressupostos 

de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições 

para o exercício da ação. V. A parte requerida pugnou pelo depoimento 

pessoal da autora, prova testemunhal e prova pericial (fl. id. 7231793), ao 

passo que a parte autora postulou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 

id. 7969994). VI. Defiro, por ora, a produção da prova oral (depoimento 

pessoal da autora e prova testemunhal), e, para tanto, designo audiência 

de instrução e julgamento para a data de 17/04/2018, às 14h00min. VII. 

Intime-se pessoalmente as partes, com a advertência insculpida no § 1º do 

art. 385 do CPC. VIII. Advirto que compete aos advogados das partes 

informar e intimar as testemunhas por eles arroladas acerca da data da 

audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta 

com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). IX. A inércia na 

intimação da testemunha importará na desistência da produção da prova 

em questão (art. 455, §3º, do CPC). X. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO FAVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO FAVA OAB - MT0012619S (ADVOGADO)

 

Intime-se a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre o pedido de desistência da ação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil].

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002108-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 60 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1002108-08.2016.8.11.0045 Valor causa: R$ 15.916,00 Tipo: 

PETIÇÃO (241) Espécie: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO] AUTOR: REQUERENTE: 

ARMANDO ANTONIO DE SOUZA ADVOGADO: HEMELLY BURATTO, 

OAB/MT 12.243 RÉUS: REQUERIDO: J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - ME 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) REQUERIDO: J. CHRISOSTHEMOS 

DROGARIA - ME FINALIDADE: CITAÇÃO DOS REQUERIDO, acima 

qualificado, 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: 

1.1. O Requerente teve seu crédito negado ao tentar realizar compras a 

prazo, porque estaria com duplicatas protestadas por falta de pagamento, 

na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. 1.2. Ao buscar informações no 

Cartório de Protesto de Títulos, foi emitida a certidão anexa, onde constam 

os 03 (três) protestos por indicação da Requerida, referente as duplicatas 

nº 62, no valor de R$ 229,00; nº 63, no valor de R$ 229,00; e nº 52, no 

valor de R$ 458,00. 1.3. Que o motivo da indicação a protesto seria a falta 

de pagamento, cujo vencimento teria ocorrido em 15/05/2013; 15/06/2013 

e 20/07/2013. 1.4. No entanto, o Requerente desconhece a existência de 

tais títulos, muito menos a origem, não podendo ser imputado dessa forma 

qualquer responsabilidade pelo pagamento dos valores descritos nas 

referidas cártulas. 1.5. Tanto isso é verdade que, em que pese a suposta 

dívida seja de 2013, a Requerida sequer ingressou com ação de cobrança 

do referidos títulos, o que leva a crer que os vários vícios formais que 

impedem a efetivação da cobrança como a ausência de aceite do título, 

comprovação de entrega de mercadoria ou prestação de serviços; ou 

seja, a falta de origem da duplicata, seria certamente demonstrada. 1.6. O 

Requerente procurou o PROCON para resolver o problema, no entanto não 

foi possível porque a Requerida não se encontra mais estabelecida no 

endereço indicado nos protestos, obtendo-se a informação de que teria 

fechado. 1.7. Diante disso, a outra conclusão não se poderia chegar, 

senão a inexistência de origem, capaz de justificar a emissão das 

referidas cártulas, bem como a indicação dos supostos títulos a protesto; 

razão pela qual a declaração de inexistência de débito, nulidade do 

apontamento e a indenização por danos morais, data vênia, é medida que 

se impõe. (...) ISTO POSTO, requer à V.Exa.: a) recebimento da presente 

com os documentos inclusos para a competente autuação; b) o 

deferimento da TUTELA ANTECIPADA, para o fim de determinar a 

sustação protesto ou de seus efeitos; c) a citação da Requerida, por edital 

(tendo em vista a informação de fechamento da empresa), para 

apresentar resposta à presente ação, sob pena de confissão ficta; d) a 

PROCEDÊNCIA da presente Ação para: d.1) declarar a inexistência do 

débito de R$ 916,00, a nulidade dos títulos, bem como do apontamento à 

protesto, determinando, em consequência, o cancelamento deste; d.2) a 

condenação da Requerida em Indenização por Danos Morais, em valor não 

inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e) a condenação da Requerida 
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no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes 

a serem arbitrados no percentual de 20% sobre o valor dado à causa; f) 

provar o alegado, por todos os meios permitidos em direito, especialmente, 

com os documentos anexos, juntada de novos documentos, depoimentos 

pessoais, oitiva de testemunhas a ser oportunamente arroladas, etc. g) o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC/2015; h) a designação de audiência prévia de 

conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015. Dá-se à Causa o 

valor de R$ 15.916,00 (quinze mil e novecentos e dezesseis reais). 

Despacho/Decisão: Considerando-se que a ultimação da citação pessoal 

da requerida, secundada com o exaurimento de todos os meios 

tradicionais de localização, se frustrou, com lastro no teor do art. 257, 

inciso I do Código de Processo Civil, determino que se proceda à citação 

da requerida, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com fundamento 

no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) 

dias. 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, Cleber 

Zuanazzi, gestor judiciário, digitei. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos da Lei Nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006. 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de março de 2018. CLEBER ZUANAZZI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002117-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELDEN RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002117-33.2017.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de deficiência, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero, que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

do requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, 

Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, 

para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 02/05/2018, a partir das 08h30min, observada a 

ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARLEIDE ALVES CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000794-90.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob a alegação 

de que a lei não impede ou dificulta que o INSS refaça perícia 

administrativa a qualquer momento no segurado. Todavia, a teor do 

disposto no art. 60, § 8.º da Lei n.º 8.213/1991, sempre que possível, o ato 

de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, 

tal como foi decidido. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho na 

íntegra o veredicto anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o 
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prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil]. A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar 

se a autarquia requerida, devidamente intimada, apresentou alegações 

finais. Depois, voltem conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001027-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LONDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001027-87.2017.811.0045. Com efeito, a competência dos 

Juizados Especiais, determinada pela natureza da relação jurídica em 

litígio, é absoluta no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública [art. 2º, §4º, Lei n.º 12.153/2009]. Por sua natureza, não 

está susceptível à alteração, tampouco prorrogação, podendo ser 

suscitada a qualquer momento e grau de jurisdição, bem como 

reconhecida de ofício [art. 64, §1º, do CPC/2015], sob pena de nulidade do 

feito. Compulsando os elementos informativos do processo, mormente o 

teor da petição inicial, verifica-se que a ação foi direcionada ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública e que o proveito econômico almejado pela 

parte autora, decorrente da eventual sentença de procedência, é menor 

do que 60 (sessenta salários mínimos), não figurando entre aquelas 

exceções previstas no art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009. Portanto, diante do 

teor da petição encartada no evento nº 5757680 , com espeque no artigo 

64, §§1º e 3º do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência 

absoluta deste Juízo para atuar na presente demanda e, por 

consequência, determino a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000982-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMPARO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000982-49.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. 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. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 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]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 

de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000948-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GIACOMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000948-74.2018.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001010-17.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador e indicam a existência de 

endereço rural, constituindo-se início de prova documental, apresenta-se 

imprescindível a formação do contraditório e a instrução probatória, 

objetivando comprovar se, de fato, durante o período vindicado, houve o 

efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e Súmula 149 do STJ). 

De modo que, as alegações da autora e os documentos acostados 

deverão ser complementados pela prova testemunhal, a ser 

oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Além disso, 

não restou demonstrado risco concreto de dano atual e iminente, condição 

necessária para a antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que a 

autora aufere o benefício previdenciário da pensão por morte, no valor de 

um salário mínimo nacional, contando, por decorrência, com recursos para 

prover o seu respectivo sustento, posto que inexistem quaisquer 

indicativos de que possua obrigações pecuniárias de grande vulto, de 

forma a comprometer seus rendimentos mensais. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado e do fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil 
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reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 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]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 

de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002370-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO TESSELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002370-21.2017.811.0045. Considerando o teor do extrato 

de informações do benefício, datado de 13/03/2018 (evento nº 12275448), 

dando conta de que o auxílio-doença permanece cessado desde 

19/12/2017, como forma de concretizar o comando emanado da decisão 

judicial encartada no evento nº 11532765, Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, o restabelecimento do auxílio-doença ao 

autor Lisandro Tessele. Proceda-se a intimação da autarquia requerida, 

fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da ordem judicial no 

prazo mencionado importará na imposição de multa, arbitrada no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser 

revertida em benefício do autor, sem prejuízo da realização de nova 

avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou 

redução das ‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do Código de 

Processo Civil]. A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de 

atestar se a autarquia requerida, devidamente intimada, apresentou 

alegações finais. Depois, voltem conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000295-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TROMBETTA (IMPETRANTE)

ADRIANE ROGLIN (IMPETRANTE)

ROSEMEIRE GONCALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO (IMPETRANTE)

EVERALDO LOUREIRO DE MELLO (IMPETRANTE)

GLECIANA DO CARMO BORBA MOTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004426-27.2017.8.11.0045. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por oportuno, que a decisão judicial arquivada no 

evento n.º 12330124 do sistema PJe não possui qualquer relação de 

pertinência temática com este processo e foi inserida por engano, por este 

juiz. Portanto, reconsidero a referida decisão e determino a sua exclusão 

do sistema. Passo ao exame do tema debatido no processo. Com efeito, 

de acordo com a norma de regência, para a concessão da liminar, no 

mandado de segurança, se mostra imprescindível que, fundamentado em 

prova inequívoca, subsista fundamento relevante, traduzido através da 

plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) 

e, ao mesmo tempo, também exista fundado risco de ineficácia do 

provimento final (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo do art. 7.º, inciso III da Lei n.º 12.016/2009. Cumpre 

relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos 

julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a 

decisão consubstanciada em acórdão assim ementado: “(…) 2 - A 

concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da 

Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam: (a) a existência de um 

ato administrativo com efeitos suspensíveis, (b) a existência de 

fundamento relevante e, (c) a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. A 

ausência desses requisitos, como ocorrido na espécie, é razão suficiente 

para impor o indeferimento do pedido. (…)” (STJ, AgRg no MS n.º 

20.203/DF, 1.ª Seção, Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 

26/11/2014). Pois bem. Em uma primeira perspectiva de abordagem, 

compulsando o emaranhado de elementos de convicção engendrados no 

processo, em um juízo de cognição não-exauriente, depreende-se que 

subsistem veementes vestígios de que os impetrantes inscreveram-se e 

realizaram as provas referentes ao concurso público para provimento do 

cargo de técnico de enfermagem, disponibilizado pela Prefeitura Municipal 

de Lucas do Rio Verde/MT, e que, também, figuraram na lista geral de 

aprovados no certame, destacando-se Everaldo Loureiro de Mello (20ª 

posição), Rosemeire Gonçalves da Silva (21ª posição), Adriane Roglin 

(23ª posição), Bruna Trombetta (24ª posição), Eliza Pereira de Lima Araujo 

(25ª posição), Gleiciana do Carmo Borba Mota (26ª posição), na ordem de 

classificação (evento nº 11539229 – pág. 88). Segundo os informes 

produzidos no processo verifica-se que, não obstante a aprovação dos 

impetrantes, a convocação e nomeação ficou à cargo da disponibilidade 

de vagas e da necessidade da prefeitura de Lucas do Rio Verde. 

Infere-se, também, do material cognitivo engendrado no processo que 

existem sinais exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, 

de que a prefeitura municipal lançou edital de licitação, em que logrou-se 

vencedora a Associação de Gestão e Programas – AGAP, para firmar 

com a municipalidade o denominado “Termo de Parceria nº 01/2017”, que 

visa “a realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação 

técnica, serviços e assessoria de interesse público, através do 

desenvolvimento, acompanhamento e execução de programas de 

governo, nos limites legais, com ações que possibilitem a melhoria da 

qualidade dos serviços oferecidos à população” (evento nº 11833016), 

como forma de preencher a vacância de 9 (nove) cargos de técnico de 

enfermagem, ao custo mensal unitário de R$ 3.071,29 e total mensal de R$ 

27.641,61 (evento nº 11832998 – pág. 37). Dando sequência a linha de 

raciocínio desenvolvida, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, 

que o princípio da vinculação ao edital — proposição fundamental e marco 

reitor da temática dos concursos públicos — preconiza consequências 

que demandam que às partes, interessadas e envolvidas direta ou 

indiretamente no certame, submetam-se ao conteúdo normativo das regras 

preestabelecidas no instrumento convocatório para disciplinar a 

competição, de modo que a Administração Pública se encontra 

incondicionalmente vinculada às condições preconizadas no corpo do 

edital; nesse influxo de ideias, denota-se que a partir do momento em que 

a Administração dissemina a ideia, por intermédio da publicação do edital 

de concurso, da forma e metodologia de convocação, para efeito de 

provimento de vagas — que, por seu lado, em um primeiro quadrante, 

revela o caráter de ato administrativo discricionário — a 

observância/obediência das regras definidas para a convocação 

converte-se em ato administrativo vinculado. Por via de consequência, 

diante desta moldura, partindo da premissa de que subsistem veementes 

vestígios que indiquem a vacância de 21 (vinte e um) cargos de técnico de 

enfermagem na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde (evento nº 

11539286 – pág. 1) e que o ato de convocação, para efeito de provimento 

das vagas, relativa ao concurso público disponibilizado pela Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, se concretizou à margem do que 

dispõe a regra modelada no item 18.3 do edital normativo – concurso 

público n.º 001/2013, penso que o questionamento do ato administrativo, 

que deliberou por contratar empresa terceirizada para provimento de 9 
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(nove) vagas de técnico de enfermagem, se alicerça em fundamentos 

empírico-jurídicos extremamente consistentes, circunstância que dá 

vigor/tenacidade à plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o seguinte 

aresto que versa acerca de questão que guarda relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. CONCURSO VIGENTE. TERCEIRIZAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a 

contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura 

preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, 

ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida 

contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos 

vagos. 2. Agravo regimental não provido.” (STF, ARE 756227 AgR, 

Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, 

Processo Eletrônico Dje-104 Divulg 29-05-2014 Public 30-05-2014). D’outra 

banda, em um segundo quadrante, considerando-se que já foram 

nomeados os candidatos classificados até a 18ª posição (evento nº 

11539260 – pág. 1), entendo que os impetrantes lograram êxito em expor 

situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora 

da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito subjetivo à 

investidura no cargo público (‘periculum in mora’). Por derradeiro, de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que embora desnecessária a 

formação de litisconsórcio ativo necessário, mostra-se imprescindível, no 

caso concreto, como forma de concretizar-se a aplicabilidade do princípio 

da vinculação ao edital e da legalidade e evitar preterição à ordem de 

classificação e de chamada dos candidatos, que a nomeação dos 

candidatos se concretize em observância da ordem de classificação dos 

candidatos aprovados. Esta decisão, que impõe o dever de realizar a 

nomeação dos candidatos aprovados em conformidade com a ordem de 

classificação, segundo jurisprudência do Colendo STJ, não é 'extra petita' 

e objetiva atender a regra prevista no art. 37 da CRFB/88 e no enunciado 

da Súmula n.º 15 do STF [cf.: STJ, REsp n.º 684.817/AL, 5.ª Turma, Rel.: 

Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/05/2006]. Ante o exposto, 

DEFIRO o requerimento de tutela de urgência formulado por parte de 

Everaldo Loureiro de Mello, Rosemeire Gonçalves da Silva, Adriane Roglin, 

Bruna Trombetta, Eliza Pereira de Lima Araujo e Gleiciana do Carmo Borba 

Mota, contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Lucas do Rio 

Verde, para o fim de Determinar que a autoridade coatora providencie, no 

prazo de 10 (dez) dias, a nomeação de todos os candidatos, aprovados 

no concurso, classificados entre a décima-nona e vigésima-sexta posição 

(em que se incluem os impetrantes), para o cargo de Técnico de 

Enfermagem nos quadros da prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – 

MT, de acordo com as regras do edital de concurso. Notifique-se a 

autoridade tida como coatora, acerca do conteúdo da petição inicial, para 

que, dentro do prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que achar 

necessárias, fazendo consignar as disposições preconizadas no art. 7.º, 

inciso I da Lei n.º 12.016/2009. Logo em seguida, uma vez exaurido o 

prazo a que faz menção o art. 7.º da Lei n.º 12.016/2009, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público, cuja intervenção nos processos desta 

estirpe, é indispensável [art. 12 da Lei n.º 12.016/2009]. Na sequência, 

venham os autos conclusos para deliberação. A propósito, suspendo os 

efeitos da decisão encartada no evento nº 12330124, porquanto juntada 

no processo de forma equivocada. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001009-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001009-32.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da liminar, no mandado de 

segurança, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova 

inequívoca, subsista fundamento relevante, traduzido através da 

plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) 

e, ao mesmo tempo, também exista fundado risco de ineficácia do 

provimento final (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo do art. 7.º, inciso III da Lei n.º 12.016/2009. Cumpre 

relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos 

julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a 

decisão consubstanciada em acórdão assim ementado: “(…) 2 - A 

concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da 

Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam: (a) a existência de um 

ato administrativo com efeitos suspensíveis, (b) a existência de 

fundamento relevante e, (c) a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. A 

ausência desses requisitos, como ocorrido na espécie, é razão suficiente 

para impor o indeferimento do pedido. (…)” (STJ, AgRg no MS n.º 

20.203/DF, 1.ª Seção, Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 

26/11/2014). Pois bem. Em uma primeira perspectiva de abordagem, 

compulsando o emaranhado de elementos de convicção engendrados no 

processo, em um juízo de cognição não-exauriente, depreende-se que 

subsistem veementes vestígios de que a impetrante inscreveu-se e 

realizou as provas referentes ao concurso público para provimento do 

cargo de ajudante administrativo, disponibilizado pela Prefeitura Municipal 

de Lucas do Rio Verde/MT, e que, também, figurou na lista geral de 

aprovados no certame, destacando-se em 85º lugar na ordem de 

classificação (evento nº 12254484 – pág. 4). Segundo os informes 

produzidos no processo verifica-se que, não obstante a aprovação da 

autora, a convocação e nomeação ficou à cargo da disponibilidade de 

vagas e da necessidade da prefeitura de Lucas do Rio Verde. Infere-se, 

também, do material cognitivo engendrado no processo que existem sinais 

exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, de que a 

prefeitura municipal lançou o Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 

003/2017, visando à formação de cadastro de reserva, inclusive para o 

cargo de Ajudante Administrativo (evento nº 12254650 – pág. 13), cujo 

resultado final foi homologado em 06 de dezembro de 2017 (12254681 – 

pág. 1). E, na sequência de acontecimentos, foram convocados os 

candidatos classificados até a 5ª posição para o cargo de Ajudante 

Administrativo (eventos nº 12254692, nº 12254706 e nº 12254723 – pág. 

1). Dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida, não constitui 

demasia enfatizar, por conveniente, que o princípio da vinculação ao edital 

— proposição fundamental e marco reitor da temática dos concursos 

públicos — preconiza consequências que demandam que às partes, 

interessadas e envolvidas direta ou indiretamente no certame, 

submetam-se ao conteúdo normativo das regras preestabelecidas no 

instrumento convocatório para disciplinar a competição, de modo que a 

Administração Pública se encontra incondicionalmente vinculada às 

condições preconizadas no corpo do edital; nesse influxo de ideias, 

denota-se que a partir do momento em que a Administração dissemina a 

ideia, por intermédio da publicação do edital de concurso, da forma e 

metodologia de convocação, para efeito de provimento de vagas — que, 

por seu lado, em um primeiro quadrante, revela o caráter de ato 

administrativo discricionário — a observância/obediência das regras 

definidas para a convocação converte-se em ato administrativo vinculado. 

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de 

que subsistem veementes vestígios que indiquem a vacância de 21 (vinte 

e um) cargos de Ajudante Administrativo na Prefeitura Municipal de Lucas 

do Rio Verde (evento nº 12254730 - pág. 1), e que o ato de convocação, 

para efeito de provimento das vagas, relativa ao concurso público 

disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, se 

concretizou à margem do que dispõe a regra modelada no item 18.3 do 

edital normativo – concurso público n.º 001/2013, penso que o 

questionamento do ato administrativo, que deliberou por 

convocar/contratar os candidatos classificados no processo seletivo para 

provimento de 5 (cinco) cargos de Ajudante Administrativo, se alicerça em 

fundamentos empírico-jurídicos extremamente consistentes, circunstância 

que dá vigor/tenacidade à plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni 

iuris’). Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o 

seguinte aresto que versa acerca de questão que guarda relação de 

similitude com a que se encontra sob enfoque: “EMENTA: AGRAVO 
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REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO. DIREITO 

À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. No particularizado caso dos autos, a 

instância judicante de origem assentou a plena vigência do concurso para 

o cargo de “Professor da Educação Básica” da rede estadual de ensino, 

bem como a existência de vagas e de candidatos aprovados. Isso não 

obstante, o Estado do Maranhão realizou processo seletivo simplificado e 

contratou professores em caráter temporário para o exercício das 

mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o referido concurso 

público. Logo, a postura do Estado implicou preterição de candidato 

habilitado. 2. Agravo regimental desprovido.” (STF, ARE 661070 AgR, 

Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 29/11/2011, 

Acórdão Eletrônico Dje-239 Divulg 16-12-2011, Public 19-12-2011) – com 

destaques não inseridos no original. D’outra banda, em um segundo 

quadrante, considerando-se que já foram nomeados os candidatos 

classificados até a 82ª posição (evento nº 12254519 – pág. 1), entendo 

que a impetrante logrou êxito em expor situação pontual que possa dar 

azo e recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional 

possa pôr em risco o direito subjetivo à investidura no cargo público 

(‘periculum in mora’). Por derradeiro, de suma importância enfatizar, por 

oportuno, que embora desnecessária a formação de litisconsórcio ativo 

necessário, mostra-se imprescindível, no caso concreto, como forma de 

concretizar-se a aplicabilidade do princípio da vinculação ao edital e da 

legalidade e evitar preterição à ordem de classificação e de chamada dos 

candidatos, que a nomeação dos candidatos se concretize em 

observância da ordem de classificação dos candidatos aprovados. Esta 

decisão, que impõe o dever de realizar a nomeação dos candidatos 

aprovados em conformidade com a ordem de classificação, segundo 

jurisprudência do Colendo STJ, não é 'extra petita' e objetiva atender a 

regra prevista no art. 37 da CRFB/88 e no enunciado da Súmula n.º 15 do 

STF [cf.: STJ, REsp n.º 684.817/AL, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves 

Lima, julgado em 16/05/2006]. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de 

tutela de urgência formulado por parte de Viviane de Araujo contra ato 

praticado pelo Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, para o fim de 

Determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, a nomeação de todos os candidatos, aprovados no concurso, 

classificados entre a octagésima-terceira e a octagésima-quinta posição 

(em que se inclui a impetrante), para o cargo de Ajudante Administrativo 

nos quadros da prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, de 

acordo com as regras do edital de concurso. Notifique-se a autoridade tida 

como coatora, acerca do conteúdo da petição inicial, para que, dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que achar necessárias, 

fazendo consignar as disposições preconizadas no art. 7.º, inciso I da Lei 

n.º 12.016/2009. Logo em seguida, uma vez exaurido o prazo a que faz 

menção o art. 7.º da Lei n.º 12.016/2009, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público, cuja intervenção nos processos desta estirpe, é 

indispensável [art. 12 da Lei n.º 12.016/2009]. Na sequência, venham os 

autos conclusos para deliberação. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002518-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002518-66.2016.8.11.0045. Requerente: Sebastião Rodrigues de Oliveira. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 22 de março de 2018. Sebastião 

Rodrigues de Oliveira, devidamente qualificado, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade 

na área urbana e que se encontra cadastrado junto à autarquia requerida 

na condição de contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que 

lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi 

relegada a análise do pedido liminar e efetivada a citação da requerida. A 

requerida, devidamente citada, deixou o prazo de resposta transcorrer in 

albis. Foi determinada a realização de perícia médica, veio aos autos o 

laudo pericial, sobre o qual foi intimado o autor, que reiterou o pedido de 

procedência. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Inicialmente, importa destacar que, devido à 

condição de indisponibilidade de bens e direitos, o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade dos fatos articulados por parte do autor na 

petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de maneira a atrair a 

incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no 

AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

04/12/2012]. Portanto, diante desta moldura, Decreto a revelia da autarquia 

requerida, haja vista que devidamente citada, deixou transcorrer ‘in albis’ o 

prazo para oferecimento de resposta, ressalvado o disposto no art. 345, 

inciso II do Código de Processo Civil. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. A incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que o autor exercia atividade laboral urbana 

(evento nº 3049167) e o pedido de concessão do auxílio-doença foi 

indeferido unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica 

(evento nº 304925). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que o requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que o 

autor Sebastiao Rodrigues de Oliveira é portador de moléstia que o torna 

incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir 

dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que o 

requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

o requerente se encontra acometido é insuscetível de cura. Com o intuito 

de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, acostado no evento nº 9215154, 

o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor é portador de 

algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 

Informar o CID. R Sim, desde há 10 anos, CID M544, M519, M545, M511. 

(...). 5) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

‘doença’ sofrida pelo autor? R Discopatia degenerativa dorsal, dorsalgia 

irradiada a membros inferiores. (...). 10) É possível fixar a data do início da 

doença (DID)? R Há 10 anos. Desde 2017. 11) É possível fixar a data em 

que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)? R Sim, desde 

maio de 2016. (...). 13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado(a) para as 

atividades que anteriormente exercia? R Sim. 14) Se incapaz o autor, a 
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incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) 

ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. R A incapacidade é total. 

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o sr(ª) Perito (ª) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R 

É permanente. (...). 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional? R 

Não.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face 

do contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução 

arrematada pelo laudo pericial levado à efeito, reputo a prova carreada 

aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar 

evidenciado que o autor se encontra incapacitado definitivamente para 

desempenho de atividade laboral, haja vista que não reúne condições 

mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Por derradeiro, o termo 

inicial do auxílio-doença (DIB) deve ser fixado desde a data do protocolo 

do requerimento administrativo, em 06/08/2016 (evento nº 3049258), pois 

o autor já estava incapacitado para o trabalho (conf. resposta ao quesito 

11 do laudo pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(31/07/2017), a partir de quando o requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 

01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda 

vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Sobre os valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devem incidir juros moratórios desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, além de correção 

monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se os 

percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no 

período [cnf. TRF1: AC 0060344-10.2012.4.01.9199, 1ª Câmara – Juiz 

Federal Marcio Jose de Aguiar Barbosa, Jul. 17/08/2015]. Por derradeiro, 

partindo da premissa consistente no fato de que a plausibilidade do direito 

invocado — caracterizado pelo fato de que o autor comprovou o 

preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria por 

invalidez — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do benefício 

previdenciário pode catalisar ao requerente, já que se trata de beneplácito 

que tem natureza eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), 

considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a 

concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Sebastião Rodrigues de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Conceder a tutela de urgência e, como 

consequência, Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social tome 

as providências necessárias no sentido de proceder à implantação do 

benefício da aposentadoria por invalidez, em favor do requerente 

Sebastião Rodrigues de Oliveira, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias; b) Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize 

o pagamento do benefício de auxílio-doença, em favor do requerente 

Sebastião Rodrigues de Oliveira, contado a partir da data do pedido 

administrativo (06/08/2016), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (31/07/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; c) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros moratórios desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, além de correção 

monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se os 

percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no 

período; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 

8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de 

determinar a remessa necessária da sentença, visto que o valor total da 

condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004077-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ARMANDO SANZOVO (REQUERENTE)

JAMILE SANZOVO (REQUERENTE)

LURDES DA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo nº 1004077-58.2016.811.0045. Lurdes da Aparecida Ribeiro, 

Jamile Sanzovo e Diogo Armando Sanzovo, devidamente qualificados, 

ajuizaram Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais contra 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada, narrando, em 

síntese, que são herdeiros de Raul Antonio Sanzovo, falecido em 

04/02/2016, o qual possui contrato de seguro de vida entabulado com a 

empresa requerida no valor de R$ 205.566,13 (duzentos e cinco mil, 

quinhentos e sessenta e seis reais e treze centavos). Disseram que o 

pagamento da indenização foi negado pela empresa ré, o que lhe causou 

enorme abalo moral. Requereram, ao final, a procedência do pedido para o 

fim de condenar a requerida no pagamento da indenização securitária, 

bem como no pagamento de indenização por danos morais. Foi procedida 

à citação da requerida. A empresa requerida apresentou resposta, 

oportunidade em que asseverou que o contrato firmado prevê a cobertura 

securitária para a hipótese de morte acidental e que o óbito do segurado 

decorre do avanço da doença que o acometia, situação que exclui a 

indenização securitária. Defendeu a ausência de danos morais 

indenizáveis. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos. Houve 

réplica, instante em que os autores, reprisando os argumentos tecidos por 

ocasião da peça inicial, rechaçaram as proposições apresentadas pela 

defesa. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. 

Passo a fundamentar. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. O contrato de seguro 

define-se como espécie de negócio jurídico em que uma das partes 

contratantes se responsabiliza em assegurar, mediante o recebimento de 

determinada quantia em dinheiro, interesse jurídico legítimo, relacionado à 

pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, futuros e incertos [art. 

757 do Código Civil]. O contrato de seguro objetiva garantir o pagamento 

da indenização securitária, caso consumado o evento danoso previsto no 

contrato, de maneira que o segurador atua desempenhando o papel de 

garantidor do risco. Isso significa dizer que o segurador é obrigado a 

pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se 

convencionada a reposição da coisa [art. 776 do Código Civil]. Pois bem. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 270 de 688



Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente o teor 

da certidão de óbito encartada no evento nº 4275404, deflui-se que, na 

data de 04 de fevereiro de 2016, o segurado Raul Antonio Sanzovo 

faleceu, tendo como ‘causa mortis’ "Hepatocarcinoma Metastático" (CID10: 

C22.0 – Carcinoma de células hepáticas). De acordo com os informes 

produzidos no processo, notadamente o teor da apólice de seguro nº 

17.1381.72628, com vigência de 30/08/2015 a 30/08/2016, celebrada entre 

Raul Antonio Sanzovo e a companhia requerida (evento nº 6148142 – pág. 

1/24), foram pactuadas as coberturas securitárias por “Morte Acidental” e 

por “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente”. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

verifica-se que, nas condições do contrato de seguro, está definido o 

conceito de “Acidentes Pessoais”, nos seguintes termos: “1. CONCEITOS 

"1.1 Acidentes Pessoais "Para fins deste seguro, considera-se “acidente 

pessoal” o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 

externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si 

só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como 

consequência direta a Morte ou a Invalidez Permanente Total ou Parcial, do 

Segurado ou torne necessário tratamento”(sublinhei). Ademais, a cláusula 

1.1.2 das condições gerais do contrato de seguro, estatui que “Não se 

incluem no conceito de acidente pessoal, para os fins deste seguro: a) as 

doenças (incluídas as profissionais), moléstias ou enfermidades, 

quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, 

desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente 

coberto” (sublinhei). Cumpre destacar, por pertinente, que o contrato de 

seguro em tela decorre da livre manifestação de vontade das partes, 

inexistindo abusividade nas cláusulas livremente avençadas, porquanto é 

facultado à seguradora o direito de eleger os riscos a serem cobertos pelo 

contrato e de impor limitações ao alcance das garantias previstas – o que 

influi diretamente no preço do prêmio –, sendo descabida ‘interpretação’ 

que altere o conteúdo do contrato. Consequentemente, diante deste 

cenário, levando-se por linha de estima que, devido à natureza jurídica do 

contrato de seguro — que exprime a ideia de que o segurador adquire a 

obrigação, derivada do pagamento de prêmio, de indenizar o segurado de 

prejuízos, derivados de riscos futuros predeterminados, previstos no 

contrato de seguro [art. 757 do Código Civil de 2002] —, partindo da 

premissa de que os elementos coligidos ao caderno processual, 

especialmente a certidão de óbito do segurado, permitem concluir que a 

morte não decorreu de evento acidental, mas por força de doença – 

Hepatocarcinoma Metastático – hipótese que não se enquadra nas 

garantias contratadas, depreende-se que não restou configurada a 

responsabilidade civil da seguradora requerida. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais, os seguintes arestos que versam 

a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA PARA A 

MORTE QUE NÃO SEJA ACIDENTAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Da 

análise do contrato celebrado entre as partes, constata-se que o 

segurado contratou a cobertura securitária apenas para a hipótese de 

morte acidental. 2. Assim, não havendo pactuação de garantia para morte 

que não seja decorrente de acidente, situação que não restou 

demonstrada, e cujo ônus incumbia ao autor, legítima a recusa da 

seguradora em pagar a indenização, porquanto referente a risco excluído 

do pacto. Precedentes. 3. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 

11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS: Apelação Cível Nº 

70074331380, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado 

em 30/08/2017) – com destaques não inseridos no original. “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE SINISTRO. MORTE 

NATURAL. CASO CONCRETO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA EM CONTRATO. 

1. A falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o 

interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora 

a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial. 2. 

Mantida a ilegitimidade passiva da ré Oi, pois agiu apenas como estipulante 

do contrato, não tendo responsabilidade sobre o pagamento de eventual 

indenização. 3. As seguradoras podem limitar a cobertura das apólices, 

conforme previsto na legislação pátria - inteligência dos artigos 757 e 776, 

do CC/2002. No caso concreto, ficou demonstrado que a morte (natural) 

da segurada não está coberta pelo seguro. Assim, não há como impor-se 

à apelada a indenização pleiteada pelo demandante. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJRS: Apelação Cível Nº 70068639574, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 

30/03/2016) – com destaques não inseridos no original. 

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que a recusa da seguradora requerida em pagar a indenização, para os 

autores, mostrou-se legítima, não vejo como dar entendimento diverso à 

questão ‘sub judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as 

condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do 

pedido desponta como medida inquestionável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial por Lurdes da 

Aparecida Ribeiro, Jamile Sanzovo e Diogo Armando Sanzovo contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais e, como consequência, Declaro encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno os requerentes no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos 

autores, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

[art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141850 Nr: 4467-11.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARLOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANE NOGUEIRA DA SILVA, Cpf: 

00605273235, Rg: 2886583-9, Filiação: Maria de Neves Nogueira da Costa, 

data de nascimento: 09/10/1988, brasileiro(a), natural de Santarem-PA, 

casado(a), zeladora, Telefone 65 - 9803-2310. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Instrutória que se realizará no dia 16/05/2018, às 14:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Não havendo preliminares a serem 

apreciadas, e não vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O 

FEITO POR SANEADO, e de consequência, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 16 de maio de 2018, às 14h30min. Saliento que na 

referida audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao final, interrogado 

o réu.Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.Às providências e expedientes 

necessários, observando-se as formalidades legais.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 22 de março de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152417 Nr: 1349-90.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 271 de 688



 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DOUGLAS MORAES DELGADO, LUIS 

FELIPE FLORES, CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

07558100402, Filiação: Luiza Pereira da Silva, data de nascimento: 

25/12/1987, brasileiro(a), natural de Inhapi-AL. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do inquérito policial incluso que aos 

12 de janeiro de 2018, por volta das 09h24min, no estabelecimento 

comercial GA Modas, localizado na Avenida Mato Grosso, Bairro Cidade 

Nova, nesta urbe, os denunciados VITOR DOUGLAS MORAES DELGADO, 

LUIS FELIPE FLORES e CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA, em concurso de 

agentes, subtraíram para si, mediante ameaça exercida pelo emprego de 

arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 4.000 (quatro mil 

reais), em prejuízo do supracitado estabelecimento e 01 (uma) aliança de 

ouro em prejuízo da vítima Alan.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi 

posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do 

Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão 

no fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos 

pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal, 

bem como existir nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

caracterizar justa causa para o exercício da ação penal. 2. Citem-se os 

acusados e intime-os para responderem à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá indagar aos denunciados, se os mesmos 

possuem advogado constituído, e caso não possuam, se tem condições 

de constituir advogado. Caso os denunciados não apresentem a resposta 

no prazo legal ou não constituam Defensor ou informem não possuírem 

condições de constituir advogado, nomeio desde já para a defesa dos 

mesmos o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, devendo ser 

intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à acusação no 

prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações da Lei nº. 

11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo o caso de 

citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já ordenada a citação 

por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o pedido, veiculado por 

parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de informações, 

dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter 

folha/certidão de antecedentes criminais em nome dos réus, salvo os 

referentes à esta Vara. É que, segundo o feitio da legislação de regência, 

o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT).5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 22 de março de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 121994 Nr: 1603-34.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGENE TEREZINHA NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 Vistos etc.,

1. Os eméritos julgadores do E. TJ-MT proveram o recurso em sentido 

estrito interposto nestes autos pela acusação, de acordo com o Acórdão 

de fl. 147.

2. Dessa feita, designo o dia 14 de agosto de 2018, às 13h00min, para 

realização da audiência de proposta de suspensão condicional do 

processo, devendo constar no mandado de intimação para que a ré 

compareça na audiência supracitada acompanhada de advogado, pois, 

caso não compareça acompanhada de defensor constituído será lhe 

nomeado o ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca.

3. Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141618 Nr: 4348-50.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP/

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/O, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 Diante do exposto, em caráter excepcional e temporário, SUBSTITUO a 

prisão em regime fechado do recuperando ILARIO NONATO, qualificado 

nos autos, em PRISÃO DOMICILIAR, mediante as seguintes condições: “1. 

Permanecer recolhido em período integral em sua residência ou em uma 

unidade hospitalar (por indicação médica), podendo sair apenas e tão 

somente para realização de exames, cirurgias e para acompanhamento 

médico; 2. Juntar aos autos, mensalmente, atestado médico do mês da 

juntada, dispondo acerca da permanência e grau do câncer de próstata do 

recuperando e, em caso positivo, o tratamento que está sendo realizado; 

3. Submissão a exame específico da patologia do recuperando, por meio 

de médico especializado do Município de Lucas do Rio Verde/MT, no prazo 

de 30 (trinta) dias”.Expeça-se alvará de prisão domiciliar em favor do 

recuperando, se por outro motivo não estiver preso. Advirta-se ao 

recuperando que o descumprimento das condições acima fixadas 

ocasionará a revogação da presente medida.Comunique-se ao Delegado 

de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT e ao Comandante do 

13° BPM/MT, para conhecimento e fiscalização do cumprimento das 

condições impostas ao recuperando.Intime-se o advogado subscritor da 

petição de fls. 125/129, Dr. Humberto Nonato dos Santos, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar substabelecimento do advogado do 

recuperando no presente feito, Dr. Regisson José Castro (fl. 

103).Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 149804 Nr: 9545-83.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLÉCIO VINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,
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I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 17 de maio de 2018, às 15h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 150587 Nr: 111-36.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROBESON FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 17 de maio de 2018, às 14h45min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 91641 Nr: 5525-88.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON DA SILVA BARBOSA, BENICIO 

FELIPE CARVALHO MONIER ALVES, RONALD FERNANDO SANTOS 

BARROS, LUCAS CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, BENTO JOSÉ DE ALENCAR - OAB:MT/14.539, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,(...) ”. ISSO POSTO, pela superveniência da carência de ação, 

por falta de interesse de agir, pela fatal incidência no caso versando do 

instituto da prescrição retroativa, ACOLHO o pedido do Ministério Público 

e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c artigo 3° e 395, 

inciso II, ambos do CPP, DECLARO extinto o presente processo, sem 

resolução do mérito.Proceda-se a destruição da faca apreendida à fl. 49, 

mediante termo nos autos.P.R.I. Transitada em julgado, procedam-se as 

anotações e comunicações necessárias.Após, arquive-se, com as 

cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96191 Nr: 2896-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILSON JARCEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,

Restando devidamente cumpridas todas as diligências apontadas à fl. 145, 

retornem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, 

consignando nossas sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115784 Nr: 7117-02.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista o petitório de fls. 81/82 e o documento de fl. 83, 

REVOGO as medidas protetivas de urgência fixadas à fl. 57, sem prejuízo 

de serem novamente aplicadas no caso de mudança do cenário doméstico 

em questão.

2. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

3. Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência designada à fl. 84.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123836 Nr: 2474-64.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

de novembro de 2018, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, intime-se a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para que 

realize o acompanhamento da vítima, em especial no momento da 

audiência de instrução e julgamento.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115907 Nr: 7200-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE RIO GRANDE DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CARLESSO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos etc.,

1. Diante do teor do petitório de fl. 169 e da declaração de fl. 170/verso e, 

considerando que a competência em sede de Execução Penal é do Juízo 

do local onde se encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), 

DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito em 

favor do Juízo da Execução Penal de Colniza/MT, com as baixas e 

anotações de estilo, consignando nossas sinceras homenagens.

2. Dessa forma, submeto a apreciação do pedido de substituição da pena 

restritiva de direito consistente na prestação de serviço a comunidade ao 

Juízo Declinado.

3. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-48.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CEBALHO FIALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001340-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EMERSON 

ANANIAS REQUERIDO: NILSON CEBALHO FIALHO 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. DECIDO: Observa-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a 

necessidade de perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e 

seguintes do Código de Processo Civil, justamente para apurar se há 

identidade entre a assinatura inserta no recibo apresentado pela 

Reclamada (Id 8072550) com os documentos pessoais da parte 

Reclamante, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples 

e informal dos Juizados Especiais, consoante determina o art. 2º da Lei 

9.099/95. A Reclamada alega, em contestação, que a parte requerente 

transferiu veículo diretamente a terceiro e juntou documento com firma 

reconhecida. A parte Reclamante impugnou a assinatura aposta, dizendo 

ser falsa. Havendo alegação de falsificação de assinatura, tal fato 

somente pode ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização 

da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, 

que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito a presente reclamação. 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 16 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, 16 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011514-65.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA SOARES BICHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011514-65.2015.8.11.0045 REQUERENTE: REGINA SOARES 

BICHOFF REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, no que diz respeito 

ao mérito da sentença, entendo que o embargo de declaração não merece 

provimento pois, para todos efeitos. 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 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, 26 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005136-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 11/05/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010004-80.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOELSON PEREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto 

ao teor da certidão de de id. 12379398, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-79.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE VON DENTZ (REQUERENTE)

ANTONIO SERGIO OLIVEIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010319-79.2014.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO SERGIO 

OLIVEIRA MATTOS, MARIZETE VON DENTZ REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 28.181,69 (vinte e oito mil, 

cento e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme cálculo 

no Id. 11816682. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 21 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DROBINHESKI KACHOROWSKI (EXECUTADO)

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000942-67.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: VONEI BARP 

SERVICOS - EPP EXECUTADO: JOAO PEDRO DROBINHESKI 

KACHOROWSKI, JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO Vistos. Em respeito ao 

princípio da cartularidade é imprescindível à apresentação do original do 

título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, 

deposite em cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais ou nomear bens a penhora, suficientes para assegurar 

a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto 

forem necessários à satisfação integral da execução. Não o fazendo, 

deverá o Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do 

devedor suficientes para satisfação do débito executado, observando as 

exigências legais. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a 

executada oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SCOPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DOMINGUES LIMA DA SILVA OAB - PR54195 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE PROCEDER A INTIMAÇÃO, DA parte executada, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito 

conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido 

ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no 

art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda 

que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; 

a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento". DESPACHO: 

Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que oportunizado ao reclamado, 

a preparação do recurso, nos termos da decisão de id. 10600645, 

quedou-se inerte, conforme certidão de id. 10681871.Dessa forma, não 

efetuado o preparo no prazo legal, JULGO DESERTO O RECURSO, com 

fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma 

Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.3 da CNGC.em prejuízo da 

determinação acima, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença.Após, intime-se a parte 

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

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento".Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se.Após, conclusos para análise do pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, de acordo com o pedido formulado pelo 

exequente. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, 

expeça-se o competente Alvará.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Lucas do Rio Verde/MT, 07 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002900-25.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDA 

CASAGRANDE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No caso vertente, restou incontroverso o defeito na 

prestação dos serviços, caracterizado pelo extravio da bagagem da parte 

requerente, a qual foi localizada em 16/04/2017. Em contestação, a parte 

requerente não logrou êxito em elaborar prova do contrário. Portanto, o 

extravio da bagagem configura falha na prestação do serviço, no termos 

do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica de consumo, restando 

inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00, quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido de condenação por danos 

materiais, considero que deva merecer acolhimento. É que o princípio da 

reparação integral (‘restitutio in integrum’) prevê que os danos que 

impliquem defasagem patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à 

vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido. É regra 

essencial da responsabilidade civil, por danos materiais, que o prejuízo se 
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mostre certo e determinado, de maneira que a existência de prova 

inequívoca a respeito da sua ocorrência e do valor do prejuízo são 

imprescindíveis — visto que que não se indeniza dano patrimonial 

hipotético. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, é possível divisar que, devido à ocorrência de falha na 

prestação dos serviços (extravio de bagagem), a parte autora 

experimentou prejuízos efetivos. Adoto, por conseguinte, para delimitar o 

montante da indenização, o valor de R$ 1.333,02, conforme comprovantes 

de ID 9322059. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; b) Condenar a empresa requerida, a título de 

reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

1.333,02, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% 

ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a 

citação; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CARDOSO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000655-41.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PRISCILA 

CARDOSO MACEDO REQUERIDO: MARCIA FIGUEIREDO 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. 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. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Narrou a autora que 

dirigiu-se a residência da reclamada, para retirar roupas que havia 

deixado para conserto, quando o cachorro lhe avançou e mordeu sua 

perna direita, lhe causando ferimentos, pelo que pleiteia danos morais 

sofridos com o episódio. Em sua defesa, a ré sustentou que o animal 

permanece sempre preso quando ela não está em casa, com uma 

corrente que faz a volta na parte interna da casa, ou seja, no pátio. Que 

não mais estaria atendendo em casa, e sim em outro endereço, e que a 

autora entrou no pátio sem ninguém em casa, sendo surpreendida pelo 

animal que estava acorrentado defendendo o quintal, efetuou pedido 

contraposto, através da defensoria pública. Ao deslinde do caso, há relato 

de informante, arrolado pela autora, que o cão atacou-a do lado de fora da 

casa. Em contrapartida, uma testemunha arrolada pela ré – Sr. Giovani – e 

mais dois informantes arrolados pela ré, corroboraram a tese de que o cão 

fica preso na corrente na parte interna do pátio, sem alcance do lado de 

fora da residência. Atestando que o animal que mordeu a autora, não 

poderia estar na rua. Desse modo, afasta-se qualquer possibilidade de 

enquadramento do caso concreto no artigo 936 do CCB. Acerca do pedido 

contraposto, mesmo que a autora tenha ingressado no pátio sem 

autorização da ré, uma vez que a casa não possuía portão, não há prova 

de dimensão do ato que enseje a aplicação de dano moral. Assim a 

situação fática, que denota culpa do autora, pois freqüentava a residência 

da ré e sabia da existência de um cão bravo, acabaria por afastar a 

responsabilidade do réu ao pagamento de qualquer valor a título de 

indenização por danos extrapatrimoniais. O art. 936 do Código Civil assim 

dispõe: Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por 

este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. A situação 

dos autos demonstra que o cachorro, de propriedade do ré, estava 

devidamente presos, atrás dos muros de sua casa, sendo que seu dono 

não pode ser responsabilizado por atitude descuidada de terceiro, uma 

vez que tomou as medidas necessárias para evitar que seus cachorro 

viesse a morder outras pessoas. Nesse sentido já decidiu o TJRS: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. GUARDA DE ANIMAL. ART. 1521 DO CC. TENDO O FATO SE 

DADO (MORDIDAS DE CÃO) EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO IMPRUDENTE DA 

VÍTIMA, AFASTA-SE A RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70023549769, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 

23/04/2008) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO PROVOCADA POR CÃES 

"BULDOGUES". CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. Restando pelo contexto 

probatório demonstrado que a autora se houve com culpa exclusiva na 

medida em que não adotou as cautelas necessárias para adentrar na 

propriedade do réu, improcede demanda indenizatória. Apelação 

desprovida. Sentença mantida. Decisão unânime. (Apelação Cível Nº 

70029200052, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/03/2010) Outrossim, 

restando comprovado o cuidado do réu para evitar que seu cão gerasse 

qualquer dano às pessoas que passam pela rua, bem como a culpa da 

vítima pela mordida, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Improcedente também o pedido contraposto. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e também o pedido 

contraposto, declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 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, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004030-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004030-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES 

DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 
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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. 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, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUSLINSKI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000856-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIANE GUSLINSKI 

BUENO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão 

da parte embargante se consubstancia na apreciação de preliminar de 

adequação do pólo passivo, sem interferência no prosseguimento da 

demanda, entendo que o embargo de declaração merece provimento. 

Portanto, determino a adequação do pólo passivo para SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA, CNPJ nº 00.497.373/0001-10, em razão da 

Operação de incorporação informada. Posto isso, conheço os embargos 

de declaração e 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 18 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: 1003246-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003246-73.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DAS NEVES 

GOMES DE LIMA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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. Decido. Do Julgamento Antecipado: No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA: 

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do réu BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A, pois a inscrição questionada refere-se ao Banco BMG 

que desfez parceria com o Itaú Unibanco, em 2016, e também porque esta 

operação não foi incluída na cessão de operações de crédito consignado, 

oriunda do BMG para Banco Itaú BMG. Ademais, o artigo 10 da Lei nº 

9.099/95 veda qualquer forma de intervenção de terceiro no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, o que não impede que a requerente ingresse 

com demanda em face da parte legitima, caso assim entender Isso posto, 

nos termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 485, inciso VI 

do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. 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 16 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, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002635-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES OAB - BA25825 

(ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002635-23.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARISA 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL 

S.A., ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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. 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. FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR - 

DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA 

Cuida-se de ação em que o autor postula a condenação do demandado em 

danos morais, estéticos e materiais, decorrente da falha de produto 

adquirido – panela de pressão – cujo estouro ocasionou danos estéticos à 

autora. A reclamada Eletromar requer sua exclusão da lide, o qual indefiro 

pois participa da cadeia de fornecimento até o consumidor, logo é parte 

legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista a responsabilidade 

ser solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A reclamada 

Mondial alega que a referida falha na panela de pressão deveria ser 

periciada para afastar hipótese de utilização imprópria do produto. Ora, 

para que se chegue a uma exata conclusão é necessário uma dilação 

probatória através de uma perícia técnica. Não só da panela como a 

extensão do dano estético ocorrido na autora para avaliar a correta 

indenização devida em caso de procedência da demanda, com descrição 

de gravidade e tratamento adequados. A competência absoluta, em razão 

da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício 

pelo juiz, se for o caso. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o 

julgamento do mérito da questão deve estar amparado em provas 

concretas e robustas, não podendo se extrair alguma irregularidade com 
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base somente nas alegações apresentadas ou chegar-se a gravidade do 

dano estético em sua extensão, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Por 

fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá 

socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o 

presente feito. 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 16 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, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002399-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA RIO VERDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002399-71.2017.8.11.0045 REQUERENTE: IMOBILIARIA RIO 

VERDE LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois 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. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE 

PASSIVA: A reclamada M. Sabatini requer sua exclusão da lide, o qual 

indefiro pois participa da cadeia de fornecimento até o consumidor, logo é 

parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista a 

responsabilidade ser solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do 

CDC. REVELIA: A reclamada Telefônica Brasil, devidamente citada, deixou 

de comparecer a audiência de conciliação e de apresentar contestação, 

razão pela qual declaro a revelia. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte autora alega, na inicial, que foi surpreendida com 

o aumento de sua conta telefônica de R$ 1.457,96 (hum mil quatrocentos e 

cinqüenta e sete reais e noventa e seis centavos) mensais, para 

praticamente o triplo, ocasião que havia sido procurada pela requerida – 

Telefônica Brasil – para trocar seu plano para pagar preço inferior, qual 

seja R$ 1.194,96 (hum mil cento e noventa e quatro reais e noventa e seis 

centavos). Além de ter recebido chips a mais do que os contratados o que 

resultou no aumento da conta e sua inserção em órgãos de proteção ao 

crédito por não conseguir pagar as faturas com valores abusivamente 

altos. Ainda, foi praticamente obrigada a formalizar acordo no Procon, 

comprometendo-se a pagar R$ 14.584,90 (quatorze mil quinhentos e 

oitenta e quatro reais e noventa centavos), por cinco meses de utilização, 

sendo que o plano contratado fora de R$ 1.194,96 (hum mil cento e 

noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) mensais. Pleiteia o 

indébito em dobro do valor cobrado a maior, suspensão do acordo 

efetivado no Procon, indenização por danos morais com restabelecimento 

do valor do plano contratado. Em contestação, a reclamada M. Sabatini 

alegou regularidade no serviço contratado, sendo que a prestação do 

serviço é de responsabilidade da segunda reclamada. Ora, as reclamadas 

não lograram êxito em comprovar a efetiva contratação dos serviços que 

gerassem o aumento exorbitante das contas apresentadas, gerando o 

acordo abusivo efetivado no Procon. O autor comprova o valor alegado 

contratado com juntada de contrato (Id 8691438). Porquanto não 

demonstrado contrato com a sua assinatura, ou de gravação telefônica 

em que conste a contratação, da forma cobrada pela ré, ônus que lhe 

incumbia, a teor do que dispõe o art. 333, inciso II, do CPC e art. 6º, inciso 

VIII, do CDC. Da mesma forma, a ré não apresentou nenhuma justificativa 

em relação as cobrança a maior durante alguns meses relativamente aos 

serviços de telefonia, o que poderia fazer mediante juntada de contrato , 

com repactuação dos valores. Dessa foram, em razão da ausência de 

contratação dos valores cobrados questionados, e da injustificada 

cobrança excessiva do plano, os valores cobrados indevidamente 

deverão ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do 

CDC. 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 do 

SPC/SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, 

originando situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos 

ao consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos 

mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SPC/SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00, como forma de minimizar os transtornos 

gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa para o ofendido. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para declarar a revelia da reclamada Telefônica Brasil S/A e: 

a) Condenar solidariamente as reclamadas, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, 

corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que 

foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide; c) Devendo as 

reclamadas providenciarem a exclusão do nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos em discussão, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta. d) Condenar as 

reclamadas ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada de 

R$ 8.610,10 (oito mil seiscentos e dez reais e dez centavos), 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, podendo 

ser abatido, casa haja, o saldo remanescente de R$ 5.974,80 ( cinco mil 

novecentos e setenta e quatro reais e oitena centavos), corrigidos da 

mesma forma, restando cancelado o acordo efetivado no Procon; e) 

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 16 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, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. F. D. S. (RÉU)

S. F. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003418-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (REQUERIDO)

CLOVIS ROGERIO CORTEZIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003418-15.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (193). Partes do 

processo: REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: CLOVIS ROGERIO 

CORTEZIA, EVANDRO ROBERTO CORTEZIA Procedo a INTIMAÇÃO dos 

advogados das partes Requerente e Requerido, para tomarem 

conhecimento das datas do início dos trabalhos periciais marcados para o 

dia 09 de abril de 2018, ás 14h00min, no átrio do Fórum de Lucas do Rio 

Verde, para restar as amostras armazenadas e dia 11 de abril de 2018 , 

ás 7h00min terá início das análises no Laboratório Pró-Semente, localizado 

na Av. Lions Internacional, 432,CEP:78.740-162. Vila Aurora III, 

Rondonópolis – MT. Conforme juntada ao ID 12385088. LUCAS DO RIO 

VERDE, 23 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002566-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002566-88.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA REQUERENTE: MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO 

REQUERIDA: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTO. Segundo o atual Código 

de Processo Civil, o benefício da Justiça Gratuita pode ser concedido à 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, na forma da lei (art. 98, do CPC). Tal pleito pode 

ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso 

de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, nos autos, 

prova em sentido contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do 

CPC). Nesse sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do 

pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade 

pode dar azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência 

do pedido a parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como 

vacina contra sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples 

afirmação de pobreza gozar de presunção iuris tantum, certo é que o 

magistrado pode indeferir o benefício, caso constate a inexistência de 

provas que amparem a alegação de hipossuficiência financeira, conforme 

se verifica in casu.(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; 

Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 

10/02/2014 Julgamento: 30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt 

Marcondes). AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.Cabível o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária se a parte não 

demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. (TJ/MG, Processo: AC 

10672072502582002 MG; Orgão Julgador : Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado em 1 de Agosto de 2013; 

Relator: Fernando Caldeira Brant). No caso dos autos, a autora é 

profissional liberal, advogada, haja vista que atua em causa própria. Pois 

bem, pela última declaração de Imposto de Renda da autora, anexada aos 

autos (ID n.º 9566722), verifica-se que esta aufere renda suficiente para 

arcar com as custas judiciais, vez que além de perceber a quantia anual 

de R$ 22.950,00, a autora também recebe uma parcela não tributável 

correspondente à atividade rural no valor de R$ 6.989,06, além é claro de 

possuir em 31/12/2016 a quantia de R$ 11.183,75 em conta corrente de 

sua titularidade. Ainda, verifica-se a existência de um automóvel, no valor 

de R$ 95.500,00, e casa própria no valor de R$ 400.000,00, ambos 

quitados, assim como as cotas dos demais bens que constam no último 

Imposto de Renda acostado (ID n.º 9566722). Além do mais, as custa 

processuais não se mostram em patamar elevado diante do valor atribuído 

à causa, o que poderia justificar o pedido, porém diante do baixo valor, 

vislumbro que a parte autora tem plenas condições de arcar com o 

pagamento destas. A própria Constituição Federal estabelece que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), devendo 

ficar registrado que, no caso dos autos, as provas armazenadas não 

indicam ser ela pobre na forma da lei, sem condições de arcar com as 

despesas necessárias à movimentação da máquina judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária gratuita, 

por não vislumbrar a necessidade da autora, forte nos documentos que 

instruem a inicial. Posto isso, determino a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Consigne-se que o pedido de tutela de 

urgência somente será analisado após o cumprimento desta decisão. Isso 

porque não se encontra demonstrado, objetivamente, que a providência 

jurisdicional pedida é imprescindível para proteger a parte de um prejuízo 
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de difícil ou incerta reparação, podendo, com isso, aguardar o 

recolhimento das custas iniciais. Após a juntada das custas e taxas 

judiciárias do feito, torne-me os autos conclusos para analise da tutela 

antecipada pleiteada. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de dezembro 

de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 5385-88.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA M. S. SANCHES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92400 Nr: 6261-09.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 VISTO.

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca dos meios de provas que pretendem produzir, ou se pugnam pelo 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Intime-se. Cumpra-se às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35361 Nr: 5626-67.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUIR CAVASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTESANATO DE FOGOS NUCLEAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LEANDRO RODRIGUES - 

OAB:MT- 6617, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Fátima Araújo 

Borges - OAB:OAB/MG 123.438

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se o exequente, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2141 Nr: 195-04.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO COLLEM BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se conforme requerido.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91515 Nr: 5391-61.2013.811.0045

 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: VGSS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 07 

de junho de 2018, às 10h00min.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Cite-se o requerido no endereço indicado à p. 86.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120352 Nr: 723-42.2016.811.0045

 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: ALDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente defiro os pedidos retros.

Pois bem, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 07 

de junho de 2018, às 10h30min.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Cite-se o requerido no endereço indicado à p. 38.
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Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82462 Nr: 1846-17.2012.811.0045

 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: JAKELINE VIEIRA MELZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 94, a requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

No mais, considerando a restrição de circulação do bem objeto da 

demanda (p. 47), procedi com a devida baixa, conforme detalhamento de 

ordem judicial em anexo.

Sem custas, tendo em vista que a gratuidade de justiça concedida (p. 31) 

à autora (art. 98, § 1º, inciso I, do CPC).

 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.: 80887 Nr: 57-80.2012.811.0045

 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: EDORINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 VISTO.

Defiro o pedido retro.

Proceda a Secretaria, com a destituição do perito anteriormente nomeado, 

e com URGÊNCIA proceda a nomeação do perito médico Dr. Guido Vaca 

de acordo com sistema AJG, no prazo de 15 (quinze) dias, e informe nos 

presentes autos sobre a data da realização da perícia.

O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

do início dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal.

 Intime-se a parte autora para apresentar seus quesitos médicos. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias.

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da finalização da perícia.

Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários.

 Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104002 Nr: 789-56.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Tendo em vista a desídia dos peritos nomeados quanto à 

apresentação do laudo médico.Defiro o pedido retro.Proceda a Secretaria, 

com a destituição do perito anteriormente nomeado, e com URGÊNCIA 

proceda a nomeação de novo perito(a) no sistema AJG, no prazo de 15 

(quinze) dias, e informe nos presentes autos sobre a data da realização 

da perícia.Posto isto, intime-se o Perito Médico nomeado, para cientificá-lo, 

que em todas as pericias realizadas, deverá informar a data da possível 

alta do segurado, em caso de auxilio doença, sendo requisito obrigatório 

nos laudos perícias realizados a partir dessa data, cabendo complementar 

as perícias realizadas anteriormente após intimação para o ato.Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente 

conclusos, para deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela.No mais, a praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstram que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do 

acima exposto é que, à luz da impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do 

CPC).Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39870 Nr: 196-66.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DISEGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Aguarde-se o retorno dos Embargos, que foi remetido ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região com Recurso.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35476 Nr: 526-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON, ADRIANO SIMON, MARCIA 

REGINA ZANOTTTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Impulsiono os autos com fim de publicação da decisão de 12/12/2017, 

tendo em vista a ausência até a presente data de envio ao DJE, com os 

seguintes termos: Indefiro o pedido de impenhorabilidade dos valores 

bloqueados nos autos (pp. 176/177), visto que os executados não 

juntaram qualquer documento que comprove que os valores eram 

destinados ao desenvolvimento da atividade agrícola, tampouco, para 

subsistência. Ademais, a penhora na modalidade on-line está em 

observância ao estabelecida no art. 835 do CPC, verbis: Art. 835. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em 
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espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; No mais, 

atente-se a escrivania ao cumprimento do determinado à p. 174-verso, 2º 

parágrafo.

 Com trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se alvará de 

levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028791 Nr: 939-07.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Rosa Barbosa de Souza, Espolio de Cornelio Jose de 

Deus Filho, Luizauro Elias Campos, Espolio de Jordino Rodrigues da Silva, 

Espolio de Hermann Ludwig Meyer, Espolio de Nair Mineiro de Andrade, 

Divino Carneiro de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - 

OAB:24989-A, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Instrução Normativa n.º 02/2011 – Versão 02, do 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino que seja a parte requerente intimada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos certidão do distribuidor judicial 

desta comarca, atestando a origem das guias bem como sua não 

utilização/recolhimento à maior, sob pena de arquivamento do pedido.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029025 Nr: 1101-02.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Instrução Normativa n.º 02/2011 – Versão 02, do 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determino que seja a parte requerente intimada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos certidão do distribuidor judicial 

desta comarca, atestando a origem das guias bem como sua não 

utilização/recolhimento à maior, sob pena de arquivamento do pedido.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO RESENDE (EXECUTADO)

HELENA LUZIA MARTINI FERNANDES RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000412-38.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o 

artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à quem a lei 

confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos 

termos do artigo 238 caput do diploma referido, para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. Conforme 

exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no 

mandado que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo 

de 03 (três) dias (artigo 827, parágrafo 1º) ou, se for o caso, a 

apresentação de embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento será aquele previsto 

no artigo 829 caput (três dias a partir da citação), enquanto o termo inicial 

para a apresentação dos embargos será o do artigo 231 do Código de 

Processo Civil, excluído, no presente caso, a benesse do artigo 229 do 

diploma citado. Acaso intencione o executado apresentar embargos à 

execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição por dependência ao 

presente feito, o qual será autuado em apartado, devendo a resistência 

ser instruída com cópias das peças processuais relevantes. Fixo desde já 

os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do montante 

do débito, a par do que preceitua o artigo 827 do Código de Processo Civil, 

patamar este que será reduzido pela metade no caso de tempestivo e 

integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou elevado até o montante 

de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos embargos ou se houver 

significativa dificuldade no atingimento da finalidade do procedimento, 

considerando para tal o trabalho realizado pelo causídico representante do 

exequente. Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Cumpra-se. Água Boa, 23 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000407-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000407-16.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de evidência. 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 
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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 evidência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. 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 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova do inadimplemento bem como fora o 

devedor constituído em mora, conforme previsão contida no artigo 2º, 

parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, plenamente cabível a 

concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória consistente na busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, 

determino a inserção de restrição judicial diretamente na base de dados do 

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. 

Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

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, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema. Quando 

do cumprimento do mandado, ficam desde já os longa manus cientificados 

que o depósito do bem apreendido deverá ser efetivado em poder do 

requerente ou daquele que o represente (expressamente), por analogia ao 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando este na 

condição de fiel depositário até a consolidação da propriedade do bem em 

seu poder (artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda 

que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste no cumprimento do mandado, com a 

consequente liberação do veículo. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão para o bem descrito na inicial, bem como de seus respetivos 

documentos, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14. 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 não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Já sendo recolhidas 

as custas de diligência do oficial de justiça, expeça-se o mandado de 

busca e apreensão. Intime-se o requerente e expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Água Boa, 23 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001533-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001533-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Cumpra-se a decisão retro formulada. Às providências. Água 

Boa, 23 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001153-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001153-15.2017.8.11.0021 AUTOR: EXPEDITA DA 

CONCEICAO OLIVEIRA Conforme constara na decisão anterior, atualmente 

o princípio da cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva 

cível. Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante. No entanto, a parte requerida limitou-se a 

postular o julgamento antecipado da lide, ao passo que a autora postulou a 

realização de prova pericial grafotécnica. Assim sendo, resta na presente 

decisão sanatória trespassar os pontos controvertidos e dispor acerca da 

dilação probatória, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil. 1) Das Questões Processuais Pendentes Consoante se 

infere dos autos, não há questões preliminares pendentes, mostrando-se 

patente a análise dos pontos controvertidos e da dilação probatória. 2) Da 

delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos Fixo como 

pontos controvertidos da presente demanda a autorização ou não pela 

parte autora, por vontade livre e consciente, dos descontos em seu 

benefício, bem como o eventual cometimento de ato ilícito pela requerida e 

a respectiva responsabilidade requeridos por eventual reparação. Fica 

admitido como meio de prova, a realização de perícia grafotécnica. 3) Da 

distribuição do ônus da prova O artigo 373 do Código de Processo Civil é 

claro ao aduzir que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso 

presente, vemos que cabe a requerente a prova do cometimento de ato 

ilícito pela requerida. Por sua vez, cabe à requerida provar que a autora, 

por livre e consciente vontade, autorizou os descontos em seu benefício. 

4) Da prova pericial Mostrando-se necessária a realização de prova 

pericial, nomeio como perito a empresa REAL BRASIL, devidamente 

cadastrada no Banco de Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (dados anexos), para que proceda a perícia 

pleiteada, respondendo aos quesitos eventualmente formulados pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se o perito sobre sua 

nomeação, devendo apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 

(dez) dias. Com a proposta nos autos, dê-se vista as partes, intimando-se 

a parte autora a depositar em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os 

honorários do Sr. Perito, eis que a gratuidade de justiça deferida na inicial, 

cinge-se tão somente às custas e taxas judiciárias não incluindo-se 

eventuais honorários periciais. No mais, registro que resta vedada, 

conforme já determinado na decisão anterior, a discussão acerca da 

fixação dos pontos controvertidos. Ratifico também, a preclusão de 

produção probatória pela parte requerida, eis que devidamente intimada, 

deixou de manifestar-se acerca das provas que em tese pretendia 

produzir. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 23 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WBINER MARTINS DE PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MOLINA CRUZ OAB - SP0321425A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000456-91.2017.8.11.0021 AUTOR: WBINER 

MARTINS DE PAULO Inicialmente, acolho a emenda à inicial e determino 

que sejam procedidas as retificações atinentes, devendo ser majorado o 

valor principal da causa para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

Quanto ao pagamento das custas processuais, verifica-se que o montante 

foi devidamente recolhido. No entanto, ficou inerte quanto ao recolhimento 

complementar das taxas judiciárias. Neste sentido, o parágrafo 2º da Lei 

Complementar nº 261 de 18 de dezembro de 2006, dispõe que: § 2º - Nas 

causas de valor acima de R$ 12.994,00 até R$ 350.000,00 = cobra-se 1% 

(um por cento) do valor da causa. Assim, cabível a aplicação de multa 

processual quanto ao recolhimento indevido. Diante do exposto, determino 

que seja o requerente intimado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, recolher - EM DOBRO - o complemento das taxas judiciais, sob 

pena de extinção da ação. Cumpra-se. Água Boa, 22 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - 005.717.021-55 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000995-57.2017.8.11.0021 AUTOR: THIAGO 

ETERNO DE MORAIS SILVA Conforme constara na decisão anterior, 

atualmente o princípio da cooperação encontra-se expresso na legislação 

adjetiva cível. Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, 

foram as partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de 

fato e de direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira 

cooperada – a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a 

incidência de eventual matéria probante. Nesse passo, a parte autora 

indicou como pontos controvertidos a existência de nulidade no processo 

administrativo oriundo da Portaria 193/2013 que culminou a exoneração do 

autor, a necessidade da respectiva reintegração ao cargo com pagamento 

dos proventos retroativos, a existência de danos morais e o respectivo 

nexo causal. Ainda, postulou a realização de perícia visando comprovar 

que não fora o autor, o responsável pela suposta alteração do atestado 

médico e oitiva de testemunhas, visando aferir o dano moral. A requerida 

por sua vez, aduziu como ponto controvertido a existência ou não de 

nulidades no processo administrativo que acarretou a demissão do autor, 

postulando a produção de prova testemunhal. Assim sendo, resta na 

presente decisão sanatória trespassar os pontos controvertidos e dispor 

acerca da dilação probatória, conforme expresso no artigo 357 caput do 

Código de Processo Civil. 1) Das Questões Processuais Pendentes 

Consoante se infere dos autos, não há questões preliminares pendentes, 

mostrando-se patente a análise dos pontos controvertidos e da dilação 

probatória. 2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá 

a atividade probatória e a especificação os meios de prova admitidos Fixo 

como pontos controvertidos da presente demanda a existência ou não de 

nulidades no Processo Administrativo instaurado pela Portaria 193/2013, 

que culminou na exoneração do autor, a aferição da necessidade de 

reintegração do autor ao cargo para o qual foi aprovado em concurso 

público com reparação material consistente no pagamento de proventos e 

encargos retroativos, a ocorrência de danos morais e o respectivo nexo 

causal. Fica admitido como meio de prova, a realização de perícia 

grafotécnica do atestado médico supostamente adulterado e a oitiva de 

testemunhas a serem ainda arroladas pelas partes. 3) Da distribuição do 

ônus da prova O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso presente, 

vemos que cabe a requerente a prova da ocorrência de nulidade no 

Processo Administrativo que culminou em sua exoneração, bem como a 

ocorrência de dano moral e o respectivo nexo causal. Por sua vez, cabe à 

requerida provar a lisura do procedimento em questão. 4) Da prova pericial 

Mostrando-se necessária a realização de prova pericial, nomeio como 

perito a empresa REAL BRASIL, devidamente cadastrada no Banco de 

Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(dados anexos), para que proceda a perícia pleiteada, respondendo aos 

quesitos eventualmente formulados pelas partes. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos, nos termos do artigo 465, parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil. Intime-se o perito sobre sua nomeação, devendo apresentar 
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proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias. Com a proposta nos 

autos, dê-se vista as partes, intimando-se a parte autora a depositar em 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os honorários do Sr. Perito, eis que a 

gratuidade de justiça deferida na inicial, cinge-se tão somente às custas e 

taxas judiciárias não incluindo-se eventuais honorários periciais. 5) Da 

audiência de instrução e julgamento Deixo de designar data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, neste momento 

processual, eis que o resultado da perícia acima determinada, poderá 

alterar a dinâmica probatória e a controvérsia dos fatos. Saliento que resta 

vedada, conforme já determinado na decisão anterior, a discussão acerca 

da fixação dos pontos controvertidos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Água Boa, 23 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.: 98525 Nr: 1375-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337, Thanya Alves Martins - 

OAB:OAB/GO 14996-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 10 (dez) 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, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 526-62.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Pereira da Paixão, Eliana Paixão, Valdir 

Pereira da Paixão, Maria de Lurdes Ottoni Paixão, Gerson Andrade 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato, Pedro de Oliveira, 

Sergio Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ADAMCZIK - 

OAB:28721/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

mandado de Penhora, Remoção e Avaliação expedido. 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, deverá o Sr. Advogado 

solicitar o cadastramento do mesmo à esta Secretaria, no mesmo prazo, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado 

para o cadastramento do mesmo no Sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103791 Nr: 4644-18.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzeni Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ivo Menegatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença para que surtam 

seus efeitos legais a partilha amigável apresentada nos autos (fls. 75/78), 

referente aos bens deixados no acervo hereditário (fls. 19/27), salvo erro 

ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros, tudo com fundamento 

no art. 653 e seguintes do CPC.Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os formais ou certidão de 

pagamento, ser for o caso, e a seguir, ARQUIVEM-SE os 

autos.INTIME-SE.Água Boa/MT, 26 de fevereiro de 2018.ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106416 Nr: 506-71.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Rossi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Edson Paulo da Silva - OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica desde já o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar suas alegações finais.

 Após, vista ao INSS para referida apresentação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31299 Nr: 298-97.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada da 

sentença de fls. 42/43, bem como para responder ao recurso de apelação 

de fls. 44/49, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37067 Nr: 1669-62.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Pedro da Silva, Alceu Luiz Guntzel, Cosmo Severo 

dos Anjos, Brasilino Ferreira da Mota, Celestino Fonseca, Edson Konzen, 

Espólio de Geraldo Mauricio Barroso, Tereza Jacir Lavorato Barroso, João 

Ribeiro da Silva, José Lopes dos Reis, José Romeu Rippel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada para 

responder ao recurso de apelação de fls. 967/986, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87501 Nr: 1959-09.2013.811.0021
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Capingote, José Mauricio Figueiredo, Odilon de 

Souza Alcantara, José Hildebrando de Araújo, Vera Lucia da Silva Souza 

Mendes, Espólio de Sinfronio Alves Ferreira, Sonia Alves Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada para 

responder ao recurso de apelação de fls. 384/392, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87126 Nr: 1603-14.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, João Aparecido de Almeida, 

Lázaro Ribeiro de Oliveira, Vanderlan Pereira da Costa, Sebastiana 

Teodora do Nascimento, Paulo Pereira de Souto, Valdevina Portilho de 

Sousa, Jeronimo Vitorino Velasco, Valterson dos Santos Sousa, Osvaldo 

Moreira Magalhães

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

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

OAB:261030/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada para 

responder ao recurso de apelação de fls. 636/655, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31299 Nr: 298-97.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Ante o exposto, este Juízo RECONHECE a ocorrência de prescrição da 

pretensão executória da certidão de dívida ativa n. 20095896 (fl. 05), 

razão pela qual JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do 

art. 156, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, inciso II do Código 

de Processo Civil.Sem incidência de custas processuais, tendo em vista a 

existência de imunidade recíproca constitucional. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Água Boa/MT, 23 de outubro de 2017.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107837 Nr: 1226-38.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thomaz Melo Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elyseth Leite Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:3.210 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Gustavo de Gouvêa 

Cardoso - OAB:OAB/SP 138.066

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes para se 

manifestarem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do laudo de 

avaliação a de fls. 130/155, requerendo o que entenderem de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA SANTIN (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e 

setenta e nove centavos ), sob pena de protesto da Promovente. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN COSTA 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)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e 

setenta e nove centavos ), sob pena de protesto da Promovente. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIEN KELLI 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)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 746,85 (Setessentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de protesto da 

Promovente. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e 

setenta e nove centavos ), sob pena de protesto da Promovente. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA PAULA SANTOS CORDEIRO (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)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 746,85 (Setessentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos ), sob pena de protesto da 

Promovente. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PANIAGO DOS REIS (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)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 746,85 ( Setessentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de protesto da 

Promovente. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOELSO MARCAL ARAUJO SILVEIRA (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)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas processuais, no valor de R$ 746,85 (Setessentos e quarenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos ), sob pena de protesto da 

Promovente. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON ROMAS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliários (REQUERIDO)

banco Santander Banespa SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/04/2018 Hora: 17:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA APARECIDA VARELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002009-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCELIA 

APARECIDA VARELA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 23 

de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA APARECIDA VARELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002009-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCELIA 

APARECIDA VARELA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 23 

de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRENE SANTOS DE SOUSA ROMAO (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 1001325-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

WALQUIRENE SANTOS DE SOUSA ROMAO 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, 23 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 1001390-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LEONARDO RIBEIRO 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, 
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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, 23 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 18225 Nr: 1320-38.2006.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 39. À luz de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente Ação Civil Pública, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 40. ISENTO 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

da LIA, expressamente já deferida as benesses da Lei 1.060/50 e/ou se 

isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001.41. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

42. DÊ-SE ciência ao MPE.43. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 22 de março de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-10.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ROSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da parte Reclamante, 

intimada a fornecer o endereço atualizado do(a) Reclamada no prazo de 

05(cinco) dias, tendo em vista certidão ID. 12078881.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48270 Nr: 100-65.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINSTRAÇÃO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97599 Nr: 169-58.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA LEVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21349 Nr: 1622-40.2005.811.0008

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que trata-se de ação de busca e 

apreensão (ação de conhecimento), motivo pelo qual não pode ser 

deferido o pedido buscas de bens da parte requerida, podendo, contudo, 

caso seja de interesse da parte autora requerer a conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de execução, na forma do artigo 4º do 

Decreto-lei n. 911/69.

 Dessa forma, torno sem efeito o despacho de fl. 152.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 21 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 372-25.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Rosa das Neves
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvan Fernando dos Santos Fernandes, 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, ANDRÉ DE CAMPOS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

REGINALDO ROSA DAS NEVES na Ação de Investigação de Paternidade 

proposta em desfavor de PATRÍCIA GABRIELLY BORGES FERNANDES, 

SILVANA LUCIANA RIBEIRO, EDVAN FERNANDO DOS SANTOS 

FERNANDES e MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, para 

declarar Reginaldo Rosa das Neves filho do falecido Edvaldo Fernandes. 

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por 

consequência, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), porém, mantenho suspensa a exigibilidade, tendo em 

vista que concedo a justiça gratuita aos Requeridos, pois como consta no 

termo de audiência inaugural, a eles foi nomeado defensor dativo. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil para as providências de 

praxe.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de 

inventário n. 3460-76.2009.811.0008 (Cód. 43457), a fim de se proceder 

com a habilitação do herdeiro, devendo o inventariante se pronunciar no 

prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108004 Nr: 543-40.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113690 Nr: 3908-05.2016.811.0008

 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: POLLYANA MANTOVANI REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO KNEIP REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2933

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124252 Nr: 3351-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Denes Ceconello Leite - 

OAB:8840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, 

MAURIDES CELSO LEITE - OAB:3.042-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82383 Nr: 4091-15.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINA C.F.B 

CARVALHO - OAB:8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 34340 Nr: 810-90.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL 

GOMES - OAB:OAB/MT 18.323, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:MT 8.505-A, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 25494 Nr: 1739-94.2006.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48557 Nr: 368-22.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO 

DE NOVA OLÍMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:MT-6105

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 1749-65.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48606 Nr: 417-63.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZETE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44865 Nr: 1084-83.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46942 Nr: 3108-84.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA ANDRÉ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90835 Nr: 1102-65.2014.811.0008

 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: JULIETA NERES CORREIA COLUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86013 Nr: 1815-74.2013.811.0008

 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: PAULINO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80107 Nr: 1692-13.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85823 Nr: 1634-73.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA DOMINGASDE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55044 Nr: 1243-55.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PAULINO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85358 Nr: 1288-25.2013.811.0008

 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: JOSCELINO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 1088-23.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118248 Nr: 6766-09.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130883 Nr: 7077-63.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, 

CRISTOVÃO MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49501 Nr: 986-64.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 2654-36.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 

622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA POMPEU 

CARDOSO - OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107924 Nr: 493-14.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA CAETANO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93234 Nr: 3092-91.2014.811.0008

 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: LEONICE DOS SANTOS SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, LOURIVAL DA CRUZ DIAS - OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122259 Nr: 2191-21.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 39072 Nr: 1264-36.2009.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 9774 Nr: 985-94.2002.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): a, IDELMA MARA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86351 Nr: 2148-26.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEZ ALVES COELHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90043 Nr: 383-83.2014.811.0008

 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: MANOEL RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97272 Nr: 6213-30.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Amaro dos Santos Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48480 Nr: 2654-70.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI GUARNIERI DE LIMA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87253 Nr: 3044-69.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS, JLDMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109501 Nr: 1430-24.2016.811.0008

 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: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARTE ARCANJO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 
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OAB:11865

 Vistos, etc.1) Considerando que a autora é assistida pela Defensoria 

Pública, para resguardar a ampla defesa e o contraditório (art. 72, II, do 

CPC), NOMEIO a Drª. MARLI GUARNIERI DE LIMA, OAB/MT 11.865, para 

promover a defesa dos interesses da requerida. 2) Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários da mencionada advogada em 04 

(quatro) URH.”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 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) Verifico que a informação de fl. 28, foi juntada aos autos 

indevidamente. Determino que seja desentranhada e juntada ao processo 

cor re to .5 )  INT IME-SE a  advogada  menc ionada  para 

manifestar.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33600 Nr: 21-91.2008.811.0008

 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: BENEDITA JOSEFA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 3358-83.2011.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41163 Nr: 4678-76.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO FILHO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109501 Nr: 1430-24.2016.811.0008

 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: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARTE ARCANJO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52456 Nr: 3208-05.2011.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK, IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98814 Nr: 975-93.2015.811.0008

 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: BADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 15896 Nr: 1427-89.2004.811.0008

 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: EMERSON VEGAS FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51456 Nr: 2205-15.2011.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME DAS NEVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENORA DAS NEVES SOBRINHA ASNAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121826 Nr: 1899-36.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMC, BEBIANE FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80699 Nr: 2322-69.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIL OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123535 Nr: 2957-74.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES PAULO SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101171 Nr: 2355-54.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA CARLA SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOVELINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89730 Nr: 100-60.2014.811.0008

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, JULIO 

CESAR FLORINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117333 Nr: 6198-90.2016.811.0008

 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: KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117249 Nr: 6141-72.2016.811.0008

 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: BENAME WOLQUIND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103572 Nr: 3836-52.2015.811.0008

 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: CARLOS ALBERTO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88326 Nr: 4083-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106032 Nr: 5496-81.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO & SANTI LTDA, ANGELA MARIA PIZZATTO 

SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108968 Nr: 1122-85.2016.811.0008

 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: DILVA CIRILO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82483 Nr: 4199-44.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN FERREIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORAS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97105 Nr: 6063-49.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104455 Nr: 4433-21.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE APARECIDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIQUE MILENY RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89200 Nr: 4939-65.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DE CAMPOS BORGES, LENINE DE CAMPOS 

BORGES, DECIO BERNARDO FAUSTINO, ELIANA DE CAMPOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILAMÃO DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92486 Nr: 2506-54.2014.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104756 Nr: 4620-29.2015.811.0008

 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: CLAUDENICE GALHOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89223 Nr: 4957-86.2013.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: JOSE TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44250 Nr: 476-85.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7440 Nr: 460-49.2001.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT FIGUEIREDO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 25284 Nr: 1825-65.2006.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARCELINA RODRIGUES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BEZERRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135001 Nr: 17628-58.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DO NASCIMENTO SOUZA, OFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBISON LEANDRO SALGUEIRO, ADRIANA 

LEANDRO SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo os autos no estado em que se encontram.

2. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

3. Após, cite-se o requerido Oscar Felipe Santos Salgueiro, na pessoa de 

sua representante legal, no endereço fornecido às fls. 30, para, querendo, 

responder aos termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado 

o réu no endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a 

parte autora para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não 

sendo possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública 

e/ou MP, comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa 

(INFOSEG, SIEL e outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital 

citatório com prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado 

contestação ou peça de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a 

Defensoria Pública, não sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já 

mencionada, o advogado indicado pela OAB local, em lista de nomeação, 

arbitrando em seu favor o valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado 

de Mato Grosso.

4. Intimem-se as partes para que compareçam a aludida solenidade.

5. Deverá constar no mandado de intimação/citação, 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 (artigo 334, § 

8º, do CPC).

6. Notifique-se o representante do Parquet, para querendo, compareça a 

audiência supramencionada.

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134856 Nr: 1461-73.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA GALVÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando detidamente a peça inaugural, verifica-se que a parte autora 

deixou de requerer gratuidade da justiça, bem como não comprovou o 

recolhimento de custas e taxas judiciárias, razão pela qual determino sua 

intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

providenciando o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento da exordial e extinção do feito.

 2. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134904 Nr: 1486-86.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 
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qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao(a) autor(a).

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser 

o(a) autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135070 Nr: 1606-32.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIRCE PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De proêmio, desentranhe-se a contrafé de fls. 17/21.

2. Ademais, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 3. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

4. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

5. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134872 Nr: 1463-43.2018.811.0008

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA CRISTINA LOPES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT 11.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, convém mencionar que o valor da causa, na ação de 

cobrança de dívida, deve corresponder à soma monetariamente corrigida 

do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se 

houver, até a data de propositura da ação.

2. Por sua vez, a jurisprudência vem sedimentando o entendimento de que, 

nas ações de busca e apreensão, o valor da causa deve contemplar o 

valor da pretensão deduzida, concernente às parcelas vencidas e 

vincendas na data do ajuizamento da demanda.

3. Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO 

- O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às parcelas 

vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - AI: 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000, Relator: Antonio 

Nascimento, Data de Julgamento: 24/09/2015, 26ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/09/2015)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR 

DA CAUSA. MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da causa, 

na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve 

corresponder ao saldo devedor do contrato, que constitui, efetivamente, o 

proveito econômico intentado pelo credor. (TJ-MG - AI: 

10024133812297001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2014)

4. Desta forma, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, fazendo constar o valor da causa, nos termos 

delineados no art. 292, e ss., do Código de Processo Civil. No mesmo ato, 

deverá o autor recolher o valor das custas judiciais, devidamente 

corrigidas, trazendo aos autos o comprovante do pagamento da guia, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

5. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134971 Nr: 1533-60.2018.811.0008

 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: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA GUIOMAR DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, requerida por Banco Itaucard S/A em face de Vania Guiomar de 

Magalhaes, (qualificados nos autos) em razão do inadimplemento das 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária pactuadas 

nos termos do contrato de fls. 32/33.

2. Alega que a parte requerida realizou um contrato de financiamento no 

valor de R$ 41.920,35 (quarenta e um mil e novecentos e vinte reais e 

trinta e cinco centavos), sendo parcelados em 48 (quarenta e oito) 

prestações mensais.

3. Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as prestações a 

partir da data de 15/12/2017, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 37.254,28 (trinta e sete mil e duzentos e cinquenta e 

quatro reais e vinte e oito centavos).

4. A inicial de fls. 05/09, veio instruída com os documentos de fls. 10/42, 

que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 34/36.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o 

Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 

15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 298 de 688



Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82732 Nr: 4459-24.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA GUIA COSNTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:10.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito do processo, julgo Procedentes em Parte os pedidos 

iniciais da ação proposta pelo Município de Nova Olímpia em face de Nova 

Guia Construções Ltda e CONDENO a ré a pagar a parte autora o valor de 

R$ 16.242,30 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta 

centavos), em decorrência das perdas e danos, corrigidos 

monetariamente desde o ajuizamento da demanda com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81, com juros de 

mora de 1% ao mês, contados da citação (03/07/2015 fls. 101vº).Condeno 

a ré, por força da sucumbência, ao pagamento das despesas processuais 

e de honorários advocatícios que arbitro no equivalente a 10% do valor da 

condenação.Transitada em julgado, arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134971 Nr: 1533-60.2018.811.0008

 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: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA GUIOMAR DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a) FELIPE 

ANDRES ACERVEDO IBANEZ OAB/MT 22.131-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.: 132102 Nr: 7747-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO BICUDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Abril de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89098 Nr: 5386-53.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 12. Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, conclui-se 

inarredavelmente que a vestibular deve ser repelida, por força do que 

propala o artigo 330, incisos I do CPC, razão pela qual INDEFIRO-A 

declarando extinto o processo sem julgamento do seu mérito, consoante 

os termos do art. 485, V, c/c art. 57, ambos do Digesto Processual Civil.13. 

Eventuais custas, se houver, pela parte autora. 14. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se.15. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21677 Nr: 1755-82.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE INACIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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

dias, o que entender de direito sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120826 Nr: 1299-15.2017.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO DOMINGOS ROMANINI, NEIDE MAGNANI 

ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 Vistos,

Intime-se a parte embargada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84787 Nr: 899-40.2013.811.0008

 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: VERA LUCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 35. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes 

na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.36. 

Sem custas ou honorários, em razão da gratuidade judiciária anteriormente 

deferida.37. Com o transito em julgado, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 1663-21.2016.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRNA RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:MT-7203

 27. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida 
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nos autos (fls. 20/23), para o fim de determinar que a parte requerida 

exiba nos autos documento(s) que indique(m) a restrição interna em node 

da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto 

Processual Civil. 28. Condeno os requeridos 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.29. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128142 Nr: 5436-40.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES MAIA, TITO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.124, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816

 316 do CPP, e fulcrando nas razões acima expostas, REVOGA-SE A 

PRISÃO do acusado Tito Nunes de Souza fixando cautelares diversas da 

prisão: (a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; 

(b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia 

comunicação a este Juízo; (c) comparecimento aos atos processuais; (d) 

não praticar infração penal; (e) proibição de acesso ou frequência a 

bares, boates para evitar o risco de novas infrações.Expeça-se alvará de 

soltura, levando a efeito se por outro motivo não estiver preso.III –Não há 

como acolher a postulação da Defesa mantendo-se a decisão deste Juízo 

pelos próprios fundamentos eis que referidas alegações estão afeita ao 

mérito, as quais serão analisadas na audiência de instrução e 

julgamento.Demais disso, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 

do Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 12:40 horas.Intimem-se 

as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas e requisite-se 

a apresentação do(s) réu(s) .Em se tratando de informante/testemunha 

residente fora dos limites da Comarca, expeça-se carta precatória para 

inquirição, conforme a designação do Juízo Deprecado, com prazo de 

cumprimento de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 120849 Nr: 1314-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu NESTOR TEODORO alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

Maio de 2018 às 16:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 46915 Nr: 3081-04.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELISSANDRO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 Intima-se o Douto Advogado PEDRO ROSA NETO da parte ré José 

Elissandro Rocha da Silva a apresentar MEMORIAIS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCELINA DA SILVA SAKITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, para no 

prazo de 10 (dez) dias apresentarem as contra razões aos recursos 

apresentados nos autos. 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 das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20443 Nr: 748-89.2006.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Código nº 20443

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Feito em ordem.

2. Cumpra-se o despacho de fl. 131, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69273 Nr: 2729-75.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROCHA, STEFANIA VIEIRA VIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.155 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 da 

CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 96602 Nr: 453-32.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDJO, HMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 23 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 01 de Junho de 

2018 ás 14h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 96004 Nr: 52-33.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMANJUBA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 18 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 01 de Junho de 

2018 ás 14h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 91682 Nr: 2799-87.2017.811.0050

 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: CMDS, KEPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

THAIS DE OLIVEIRA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 12 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 01 de Junho de 

2018 ás 13h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90916 Nr: 2372-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALINO PEREIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 96396 Nr: 333-86.2018.811.0050

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 96409 Nr: 340-78.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE ZENANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR 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.: 96538 Nr: 413-50.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EIMAR CARLOTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 96569 Nr: 437-78.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 97052 Nr: 677-67.2018.811.0050

 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: RENE SAEM AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI COMERCIO DE MÁQUINAS 

AG´RICOLAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-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, 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.: 97374 Nr: 847-39.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 97458 Nr: 890-73.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO OSVANO OLIVEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3177 Nr: 712-57.2000.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, 

LENIR MARCONDES DE SOUZA E SILVA

 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 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 
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expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

Campo Novo do Parecis, 23 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.: 3340 Nr: 875-37.2000.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, FLÁVIO ROBERTO ZENI, 

ANTON KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - 

OAB:5044-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70391 Nr: 3521-29.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18043 Nr: 1800-57.2005.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA PENZO MENEGUZZI, PAULO 

CEZAR AZAMBUJA TERRA, FERRO VELHO AGRICOLA CHAPADÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68059 Nr: 1889-65.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2818-98.2014.811.0050

 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: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BORGES FARIA - 

OAB:3594/RO, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96570 Nr: 438-63.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO, 2ª VARA 

CÍVEL DE DOURADOS/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89197 Nr: 1304-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143.801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4953 Nr: 159-73.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819/SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO E DS&M - OAB:138.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 223-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101.856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27802 Nr: 1220-22.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALISTO BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, CALISTO BARBOSA 

MARTINS, 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.: 60956 Nr: 1961-23.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA SILVA SOUZA, FRANCISCO 

ERISVALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61731 Nr: 2742-45.2012.811.0050

 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: SAULO CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINA ALVINO MARTINS, VALMIR 

APARECIDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78257 Nr: 4160-13.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 304 de 688



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.: 81716 Nr: 1774-73.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PRATES TOMAZ -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 949-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO BONFIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85257 Nr: 3866-24.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o 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, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

Campo Novo do Parecis, 23 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.: 27199 Nr: 620-98.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOÃO ADENA, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735, JULIANA 

GOMES TAKAYAMA - OAB:14119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o 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, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

Campo Novo do Parecis, 23 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).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000235-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 
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efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto ao pedido de 

constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito pela parte autora nos 

presentes autos, importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome da 

parte reclamada. De igual forma, deixo de realizar buscas no sistema 

INFOJUD, pois a parte reclamante não demonstra nos autos que realizou 

diligências a fim de encontrar bens da parte reclamada. Nesse sentido: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.421.514 - MG (2013/0392822-5) RELATOR : 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : NOKIA SIEMENS 

NETWORKS SERVIÇOS LTDA ADVOGADOS : ANDRÉ FONSECA LEME E 

OUTRO (S) RAUFFMAN JOSÉ HENRIQUE WEYERS JOATAN FERREIRA DA 

SILVA RECORRIDO : HUDSON JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA E OUTRO 

ADVOGADO : ADEMIR BUENO DE OLIVEIRA E OUTRO (S) RECORRIDO : 

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS ADVOGADO : MARCELO 

TOSTES DE CASTRO MAIA E OUTRO (S) RECORRIDO : MUTUAL 

COMPANHIA DE SEGUROS ADVOGADO : RICARDO LUIZ CRUZ MASIERO 

E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESTEMUNHA. 

PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE 

ORIGEM NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial apresentado 

por Nokia Siemens Networks Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, 

da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

assim ementado (e-STJ, fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONSULTA AO INFOJUD - NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) (...) Portanto, deveria a parte recorrente 

demonstrar haver esgotado todos os meios colocados a seu alcance para 

a obtenção do histórico desejado, pois embora admissível a consulta pelo 

Judiciário aos sistemas disponíveis em busca de informações que 

favoreçam o regular andamento do processo, tal medida somente deve 

ser deferida após a demonstração de que restaram frustradas as 

tentativas da parte, sob pena de substituição desta pelo Juízo. (...) Assim, 

antes de requerer a consulta ao INFOJUD, deve a parte interessada 

diligenciar no sentido de encontrar a informação desejada. E, não tendo 

sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a 

consulta ao sistema INFOJUD. Como esse fundamento, que é suficiente 

por si só para manter a conclusão do julgado, não foi atacado de forma 

específica nas razões do recurso especial, incide, à hipótese, o comando 

da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. 

Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Brasília (DF), 30 de abril de 2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Relator(STJ - REsp: 1421514 MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/05/2015) 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis/MT, 15 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-62.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ARAUJO DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-29.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOELDSON SOUSA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Indefiro o pedido de ID 11041506, haja vista que a parte requerente 

fora devidamente intimada do cumprimento de sentença. Outrossim, defiro 

o requerimento do ID 11031591. Assim, DEFIRO a penhora on line e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-09.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA EVENTOS E PROMOCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

 

Vistos. De início, revogo a decisão laçada no ID 11069778 em razão do 

cumprimento de sentença ter sido recebido no ID 10448316. Sem prejuízo, 

DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 
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recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados. Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. De início, 

importante mencionar que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora. Posto isto, 

DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados. Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 24 de outubro de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-30.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Vistos. De início, importante mencionar que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 15 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA STEFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000111-38.2017.8.11.0050 Nome: IOLANDA MARIA STEFFEN Endereço: 

SEVERINO DE LIMA, 236 NE, 65-99915-4413, N S APARECIDA, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: J BAGATINI 

TRANSPORTES - EPP Endereço: RUA SEVERINO DE LIMA, 402 NE, NOSSA 

SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes 

para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 23 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Processo nº 3870-24.2017.811.0051 – Código 126066 Averiguação de 

Paternidade – Projeto Pai Presente.

Vistos etc.

(...)

Diante do exposto HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o reconhecimento voluntário e expresso da paternidade (Ref. 09) 

e nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei 8.560, DETERMINO que se proceda à 

averbação no Registro de Nascimento do menor LUIZ GUSTAVO CABRAL, 

fazendo constar o nome de EUDINO DA SILVA SANTOS como pai, bem 

como de seus genitores DEVALDINO DOS SANTOS e MARIA BERTULINA 

DA SILVA como avós paternos, acrescentando, ainda, ao seu nome o 

patronímico de seu genitor, passando o menor a chamar-se LUIZ 

GUSTAVO CABRAL SANTOS.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado à Diretoria do 

Foro da Comarca de Joselândia/MA, jurisdição do Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais de São José dos Basílios-MA, para que proceda a 

averbação no registro de nascimento, com observância aos termos do art. 

5º e seguintes da referida Lei, remetendo-se a certidão de nascimento 

atualizada a este Juízo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.
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Publique-se e intimem-se.

Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 05 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA-GERAL DE CREDORES

Processo: 7612-57.2017.811.0051 Código: 133450

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTES REQUERENTES: José Pupin Agropecuária, CNPJ 

23.143.617/0001-61, Vera Lúcia Camargo Pupin, CNPJ 

23.112.118/0001-07

ADVOGADOS: Octavio Teixeira Brilhante Ustra, OAB/SP 196.524 e Camila 

Somadossi Gonçalves da Silva, OAB/SP 277.622.

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES, nos termos do art. 36 da Lei n.º 

11.101/05, DE QUE FOI CONVOCADA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

PARA OS DIAS 25 DE ABRIL, ÀS 10:30 HORAS DE MATO GROSSO 

(primeira convocação), E 23 DE MAIO, ÀS 10:30 HORAS DE MATO 

GROSSO (segunda convocação), PARA ANÁLISE DA OBJEÇÃO JÁ 

APRESENTADA, COM A APROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

LOCAL DA ASSEMBLÉIA: A assembléia será realizada no Auditório Lorys 

Hotel, na Avenida Brasil, nº 1.033, Centro, em Campo Verde-MT.

ADVERTÊNCIAS: 1). A assembléia será presidida pela Administradora 

Judicial, Sra. Glaucia Albuquerque Brasil. 2). O plano de recuperação 

judicial estará a disposição dos Credores na Secretaria da 1ª Vara Cível 

desta Comarca e, alternativamente, a cópia digital do plano poderá ser 

obtida por meio do sítio eletrônico disponibilizado pela Administradora 

Judicial, com usuário e senha já informados nos autos (petição de 21 de 

março de 2018).

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

Gilberto Alencar da Silva Pereira

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142986 Nr: 1744-64.2018.811.0051

 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: Natalício da Silva, Josivania da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1744-64.2018.811.0051 - 142986

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Subscritor, após o julgamento do RE 631240, o STF 

firmou entendimento, com repercussão geral, da necessidade de prévio 

requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, e 

assim poder ingressar em Juízo.

Dessa forma, não comprovado nos autos o prévio requerimento 

administrativo para o recebimento da indenização pelo seguro DPVAT, 

impossível o recebimento da inicial, conforme já decidido pela 

jurisprudência:

“Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF 

(03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal.” (Ap 132736/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, comprovando nos autos o prévio requerimento 

administrativo, com eventual negativa do Requerido, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:19494

 Autos n° 2438-38.2015.811.0051 - 95262

Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

Com razão o Embargante.

De fato, na mesma data de publicação da designação de audiência, 

marcada para o dia 16 de abril de 2018, publicou-se decisão que havia 

determinado a suspensão do feito, emitida em 01 de fevereiro de 2017.

No entanto, percebe-se que a decisão de que determinou a suspensão do 

feito, apesar de ter merecido publicação somente cerca de um ano depois, 

já perdeu seu objeto.

Isso porque, o recurso que atacou a decisão exarada nos autos da 

exceção de incompetência, e que fundamentou a suspensão do feito, já 

teve seu mérito julgado pelo Tribunal de Justiça em 23 de maio de 2017, 

reformando a decisão anteriormente exarada e decidindo pela 

competência deste Juízo para o julgamento da demanda.

Assim, verifica-se que a publicação da decisão que havia determinado a 

suspensão do feito se deu de forma anacrônica, e deverá ser 

desconsiderada pelas Partes.

Isso posto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, apenas para 

aclarar o equívoco na publicação das decisões, e reconhecer a perda de 

objeto da decisão anterior que havia determinado a suspensão do feito.

Por consequência, CONFIRMO a validade da decisão de p. 407, que 

designou audiência de cooperação para o dia 16 de abril de 2018 às 13:30 

horas de Mato Grosso.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de p. 407.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 2034-84.2015.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, RODRIGO SHIRAI - OAB:25781

 Autos n° 2034-84.2015.811.0051 - 94086

Cautelar

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Subscritor do pedido de p. 341/343, não há 

qualquer equívoco a ser corrigido quanto a designação de audiência a ser 
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realizada em 16 de abril de 2018.

Isso porque, ao contrário do alegado pela Requerida, a sentença que 

julgou procedente a exceção de incompetência não transitou em julgado, 

mas sim foi atacada pela Requerente, então excepta, por meio do recurso 

de agravo de instrumento, que recebeu o nº 82604/2016.

Tal recurso foi julgado procedente, à unanimidade, pela Primeira Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

data de 23 de maio de 2017, reformando a decisão que havia declarado a 

incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, conforme se 

observa na ementa juntada à p. 76/82 dos autos da exceção de 

incompetência.

Inconformada com a decisão do Tribunal, a Requerida interpôs Recurso 

Especial, que, em seu juízo de admissibilidade, emitido em 01 de agosto de 

2017, foi recebido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso sem efeito suspensivo.

Assim, não há que se falar em remessa dos autos à Comarca de Curitiba, 

e tampouco há qualquer motivo para cancelamento da audiência 

designada.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de p. 341/343, mantendo incólume a 

decisão que designou a audiência.

Por consequência, CUMPRA-SE a decisão de p. 338.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17588 Nr: 3472-63.2006.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, Abraão 

Lincoln Carpes Bauermeister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Cimadon, Olavo Cimadom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Akio Kayano - 

OAB:8884/MS, Getúlio Gideão Miglioli  Bauermeister - 

OAB:10929/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelino Tavares Junior - 

OAB:3633/MT, João Bosco Ribeiro Barros Júnior - OAB:9607/MT

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido aduzido pelos Executados para considerar 

a dívida pecuniária tal como homologada judicialmente nos autos dos 

Embargos 1221-67.2009.811.0051, Código 27112, devidamente atualizada 

até a presente data em R$ 2.706.429,18. Dada a distância temporal desde 

a avaliação original, EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação, a observar o 

preço do imóvel e as acessões correspondentes. Em seguida, INTIMEM-SE 

as Partes para que digam sobre o valor atribuído ao imóvel. Não havendo 

impugnação, os Exequentes deverão se manifestar quanto a eventual 

interesse em proceder à adjudicação do bem penhorado ou à alienação 

particular dele. Conforme a hipótese, DEVOLVAM-ME conclusos os autos 

para a designação dos leilões. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139193 Nr: 10499-14.2017.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH Atacado Representação Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112978 Nr: 3864-51.2016.811.0051

 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): Jorge Scheidegger

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99934 Nr: 4015-51.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuri Antonio Frozza

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

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente 

ação.CONDENDO o Requerente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade 

suspensa dada a gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte do 

interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, 

arquive-se definitivamente. P.I.C.Campo Verde/MT, 01 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136740 Nr: 9158-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Augusto Gutierres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9158-50.2017.811.0051 - 136740

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, ajuizada por Produquímica Indústria e 

Comércio S/A, devidamente qualificada, em face de Sandro Augusto 

Gutierres de Oliveira, na qual, antes mesmo da citação, as Partes 

compareceram aos autos e pediram a homologação de acordo com a 

extinção do feito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

III, do NCPC.

CONDENO o Executado ao pagamento de custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

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.: 128483 Nr: 4980-58.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Fabio Corteze Santi, Vanderlei Fiametti
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Schroeter, Aramy Athayde 

Cabeleira

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

Ferreira - OAB:10.765/MT, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4890-58.2017.811.0051 - 128483

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, ajuizada por Cooperativa de Crédito Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Serrado, 

devidamente qualificada, em face de Paulo Rogério Schoroeter e Aramy 

Athayde Cabeleira, ambos igualmente qualificados, na qual as Partes 

compareceram aos autos e pediram a homologação de acordo com a 

extinção do feito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

III, do NCPC.

CONDENO os Executados ao pagamento de custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107176 Nr: 1616-15.2016.811.0051

 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: Amarildo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Sem prejuízo, 

PROCEDA-SE à correção do polo passivo da presente demanda, 

fazendo-se contar Oi Móvel S/A, no lugar de Oi S/A.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a 

exclusão definitiva da inscrição do nome do Requerente, promovida pela 

Requerida em razão do aludido contrato.No mais, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual manifestação 

por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo 

de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 23 de 

março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100018 Nr: 4040-64.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Vieira Andrade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo estabelecido na decisão anterior, querendo, 

apresentarem documentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76764 Nr: 1728-86.2013.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Claudino Zanela

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Zanela - OAB:6744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Marcelo Augusto 

Borges - OAB:6189/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte requerida, tendo em vista o petitório rerto colacionado, 

no qual requer informação acerca de valores, de que foi juntado às fls.186 

e 187 Detalhes do Extrato da Parcela, um no valor de R$ 16.291,02 e outro 

no valor de R$ 51.917,40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109571 Nr: 2253-63.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Cimadom, Marcelo Junior Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132564 Nr: 7193-37.2017.811.0051

 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: Maria Barbara Fidelis Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129674 Nr: 5564-28.2017.811.0051

 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: Camila Barros Rodrigues Souza Guimarães

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89765 Nr: 722-73.2015.811.0051

 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: Edi Terezinha Araújo da Silva, Andryelle Franco Coelho 
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Martins, Opericles Santana Martins, Claudio Santana Martins, Carlos 

Martins Santana, Angelita Franco Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, antes, portanto, de expedir mandado de 

avaliação para o imóvel objeto do inventário, faz-se necessária a citação 

do herdeiro Carlos Martins Santana, cujos avisos de recebimento, foram 

devolvidos sem êxito, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o respectivo endereço 

para regularizar o feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6265 Nr: 608-57.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando 

Maggi Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Mariana Comércio Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Rossato - 

OAB:8810-b/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT, Ricardo Nigro - OAB:8414/MT, Rogério 

Teópilo da Cruz - OAB:9113-E

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação, bem como para retirar a carta precatória expedida, a fim de 

providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca de Uberlândia-MG. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 1173-74.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza, Geraldino Francisco Neto, Maria 

de Lourdes Paim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nossa Casa Negócios Imobiliários, Paulo 

Fernando Reis, Geraldino Francisco Neto, Sonia Meyer Reis, Jairo 

Rodrigues Costa, Maria de Lourdes Paim Neto, Alice Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Miguel Souza 

Ferri - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Haroldo Leal de Araújo - 

OAB:26617/GO

 INTIMAÇÃO da parte requerida na pessoa do seu Advogado Drº Evaldo 

Rezende fernandes para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e distribuição na 

Comarca de Três Lagoas - MS, ou promova o recolhimento das custas de 

distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27342 Nr: 1455-49.2009.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues Silva, Sul América 

Companhia Nacional de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Marcelo Angelo de Macedo 

- OAB:6.811-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Cloves Vanderlei 

Eickhoff, para devolução dos autos nº 1455-49.2009.811.0051, Protocolo 

27342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27341 Nr: 1454-64.2009.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Antonio Eich, Glauci Terezinha Alves dos 

Santos Eich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Rodrigues Silva, Sul América 

Companhia Nacional de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Marcelo Angelo de Macedo 

- OAB:6.811-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Cloves Vanderlei 

Eickhoff, para devolução dos autos nº 1454-64.2009.811.0051, Protocolo 

27341, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32232 Nr: 2347-21.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Antonio, Eduardo Desidério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Aurélio Bergamasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Demercio Luiz 

Gueno, para devolução dos autos nº 2347-21.2010.811.0051, Protocolo 

32232, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32809 Nr: 2927-51.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia Nunes Machado - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Demercio Luiz 

Gueno, para devolução dos autos nº 2927-51.2010.811.0051, Protocolo 

32809, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26999 Nr: 867-42.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosme Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 
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Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Demercio Luiz 

Gueno, para devolução dos autos nº 867-42.2009.811.0051, Protocolo 

26999, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22693 Nr: 668-54.2008.811.0051

 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: Constante Milioli, Ana Cristina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira, Sonia Maria Rosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Evaldo Rezende 

Fernandes, para devolução dos autos nº 668-54.2008.811.0051, Protocolo 

22693, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 392 Nr: 2032-03.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO ALVES DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Geancarlos Zanatta - OAB:46.405-RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Fabio Souza Ponce, 

para devolução dos autos nº 2032-03.2004.811.0051, Protocolo 392, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 3260 Nr: 380-53.2001.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Benjamim Moro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adilar Pereira da Costa -Espolio, Maria 

Terezinha Palmeira da Costa, Luiz Alfredo Palmeira da Costa, Alessandro 

Tiaraju Palmeira da Costa, José Adiliano Palmeira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaquelini Ramos Rodrigues - 

OAB:10.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Jaquelini Ramos 

Rodrigues, para devolução dos autos nº 380-53.2001.811.0051, Protocolo 

3260, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72022 Nr: 1011-11.2012.811.0051

 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: Anete Ferreira da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Jaquelini Ramos 

Rodrigues, para devolução dos autos nº 1011-112012.811.0051, Protocolo 

72022, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30026 Nr: 135-27.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivania da Costa Conceição Meinke, Kacia 

Aparecida Coimbra de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Luiz Foletto, para 

devolução dos autos nº135-27.2010.811.0051, Protocolo 30026, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 25112 Nr: 3048-50.2008.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackris Implementos e Peças Agric. Ltda, Maria 

Aparecida Guimarães da Silva, Jackeline Queiroz Guimarães Segato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Maria Aparceida 

Frazão Zunta, para devolução dos autos nº 3048-50.2008.811.0051, 

Protocolo, 25112, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6641 Nr: 997-42.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica São Luiz Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Pires de Moraes - 

OAB:4891/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Sandinara Pelicioli, 

para devolução dos autos nº 997-42.2003.811.0051, Protocolo 6641, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82563 Nr: 2247-27.2014.811.0051

 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: Maiky Dieris Longati Bordin, Rozária de Fátima Longati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido Bordin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Valdir Ariones 

Pimpinati Juniori, para devolução dos autos nº 2247-27.2014.811.0051, 

Protocolo 82563, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100839 Nr: 4309-06.2015.811.0051

 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): Odacir Giron EPP, Odacir Giron
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1102-96.2015.811.0051 (Código 100839).

Execução de título extrajudicial.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial manejada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ODACIR GIRON, todos qualificados no 

presente feito.

Infere-se dos autos que as partes compuseram-se, requerendo a sua 

homologação e suspensão da execução (ref. 15).

Após, o banco exequente comparece aos autos e requer arresto online 

(ref. 18).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, considerando que as partes entabularam acordo e diante da 

inexistência de qualquer notícia informando o descumprimento do pacto, 

INDEFIRO o pedido de arresto online.

 No mais, sendo disponíveis os direitos pleiteados nos presentes autos, o 

caso é de homologação do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes e 

SUSPENDO o presente feito até o adimplemento do pactuado, nos termos 

do artigo 922, do NCPC.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para, em 05 (cinco) dias, 

informar este Juízo acerca do cumprimento ou não do acordo, ressaltando 

que a inércia do credor no prazo acima assinalado, será compreendida 

como concordância com a extinção do processo.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde - MT, 09 de agosto de 2016.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74758 Nr: 3756-61.2012.811.0051

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a petição de outubro/2017 onde a parte 

autora informou às folhas 130 que providenciaria por meio de 

requerimento a busca e apreensão do veículo em outra Comarca, I N T I M 

O o requerente para comprovar a distribuição naquele juízo ou impulsionar 

o feito requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11958 Nr: 1468-87.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Milton Dabul Pompeu 

de Barros, para devolução dos autos nº 1468-87.2005.811.0051, 

Protocolo 11958, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 5214 Nr: 1128-51.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Milton Dabul Pompeu 

de Barros, para devolução dos autos nº1128-51.2002.811.0051, Protocolo 

5214, 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): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11476 Nr: 982-05.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropsciense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Milton Dabul Pompeu 

de Barros, para devolução dos autos nº 982-05.2005.811.0051, Protocolo 

11476, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83950 Nr: 3237-18.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirilo Alves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12199B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, para manifestar sobre à 

exceção de pré-executividade no prazo de 5(cinco)dias. É o que me 

cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143848 Nr: 2162-02.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Gustavo Soares Bonifácio acerca da 

Decisão exarada Ref. 13, para que fique ciente do deferimento do Pedido 

de Revogação da Prisão Temporária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 3995-70.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Roney Assunção Dos Santos - OAB:10040-E

 Com o retorno dos autos da 2ª Instância, INTIMO o patrono do réu Dr. 

RONEY ASSUNÇÃO DOS SANTOS para que no prazo de 05(cinco)dias, 

apresente as testemunhas que irão depor em plenário,nos termos do art. 

422 do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-02.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO PRO CERTIDÃO Certifico que, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o feito a fim de iuntimar as partes para, no 

prazo legal, indicar os dados bancários, para liberação dos valores nos 

termos da sentença lançado no ID: 12236710. É o que me cumpre. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-92.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010196-92.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido e cálculo 

de ID 10910730). Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NANCY MEIRELLES BREVES WASHINGTON (EXEQUENTE)

FABIO BREVES WASHINGTON (EXEQUENTE)

GLAUCO LEONARDO CARRERA WASHINGTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000108-17.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado 

pela Exequente (ID 12025171). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010995-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MONTEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010995-72.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado 

pela Exequente (ID 12252431). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-36.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011172-36.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado 

pela Exequente (ID 12343964). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 
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independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-03.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE CASTRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000193-03.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 07.03.2018 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, INTIMEM-SE as Executadas para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, consoante pedido de ID 12282457. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Desde já, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 22 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALMANDES FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000541-21.2016.8.11.0051 Despacho. Na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o valor do débito, conforme pedido de ID 12150857 

e cálculo de ID 12150854. Ficam as partes executadas advertidas de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010190-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE PAULA SILVEIRA (EXEQUENTE)

ALZIRA REIS DE ANDRADE SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010190-85.2016.8.11.0051 Despacho. Na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o valor do débito, conforme pedido e cálculo de ID 

12164388. Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 
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transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 22 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONIA OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010232-71.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença. 

Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 29.08.2017 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, INTIMEM-SE as Executadas para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, consoante pedido e calculo de ID 11448049 e 

11448105. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Desde já, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 22 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-80.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE CONCEICAO SENA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, por horas, deixei de submeter a petição juntada 

no ID: 12215541 a conclusão, em virtude de que não há valores a ser 

liberados, vez que tais valores já foram liberados através dos alvarás 

juntados nos IDs; 12090668 e 12090673, conforme requerido na petição 

juntada no ID: 10812478. Que em contato com o advogado da parte autora, 

informou que o valor condenação já foi depositado em sua conta, 

conforme acordo juntado aos autos. Por essa razão, impulsiono o feito, a 

fim de intimar a parte requerida, para, querendo, no prazo legal, requerer o 

que entender de direito. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIO DELFINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1001033-76.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 23 de março de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-86.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000321-86.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 23 de março de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-32.2017.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1001023-32.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 23 de março de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000951-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA ROMERIO (EXEQUENTE)

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR SIQUEIRA MARQUES LIMA (EXECUTADO)

ALECANDRO SOUSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, intimando-se as partes para comparecimento. Ressalte-se 

que em não sendo possível a celebração de acordo, os executados 

deverão oferecerem embargos na própria audiência, por escrito ou 

verbalmente. Indefiro o pedido de extensão dos efeitos da penhora ao 

processo 1000950-60.2017, eis que ainda não há naquele feito a 

comprovação da citação dos executados. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000474-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000474-22.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela Exequente ID 11733658. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

12 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GUIMARAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 11978533). A 

parte Exequente, por sua vez, pugna pelo levantamento do valor 

depositado e o arquivamento do feito (ID 12214857). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 11978533em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos do petitório de ID 12214857. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010238-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010238-78.2015.8.11.0051 Execução de Título Judicial 

Despacho. Vistos etc. Compulsando o feito, verifica-se que a Executada 

poderá ser localizada na Loja Mundo Infantil, conforme certidão de ID 

1291451. Assim, expeça-se mandado de execução para citação, penhora, 

remoção e avaliação, a ser cumprido no local acima informado. Ainda, 

considerando a longa data da atualização dos títulos em execução, nesta 

data, esta Subscritora realizou a atualização do débito, utilizando a 

correção monetária INPC (IBGE) e juros de 1%, cujo cálculo segue anexo. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

13 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000930-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHELLY BATISTA DE MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000930-69.2017.8.11.0051 Despacho. Na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o valor do débito, conforme pedido de ID 12191004. 

Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 
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intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000488-40.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000488-40.2016.8.11.0051 Execução de Honorários Despacho. 

Vistos etc. Não houve oferecimento de embargos, consoante certidão de 

ID 7240239. Assim, nos termos do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, 

parágrafo 1º, DETERMINO que sejam encaminhados ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

Malote Digital e do e-mail calculorpv.dap@tjmt.juz.br, os seguintes 

documentos: sentença, o título que deu origem ao cálculo e suas 

alterações, o cálculo originário da liquidação e informação referente à 

prioridade legal. Retornando o cálculo, expeça-se a guia de Requisição de 

Pequeno Valor, a ser feita diretamente pela Fazenda Pública Estadual – 

executada, nos termos do art. 535, §§ 4º e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 

1º e art. 100, da CR/88. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010150-40.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR XAVIER & RAZERA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO MALTA CINTRA FRANCA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono om feito, a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo legal, se manifestar quanto a penhora negativa junhadomaos 

autos. É o que me cummpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020019-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL D ABADIA ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8020019-27.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público 

que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido 

em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos 

na forma prevista no plano de recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS 

GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: Quanto aos créditos que possuem fato 

gerador posterior ao processamento da recuperação judicial, como no 

caso – trânsito em julgado em 30.11.2017 -, considerados 

extraconcursais, deverão ser executados normalmente, nos termos dos 

artigos 67 e 84 da Lei 11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 

inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou 

serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em 

caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos 

quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a 

fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral 

de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos 

bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.” “Art. 84. 

Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a 

seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos jurídicos 

válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 

desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos 

geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, no caso em apreço, o 

presente feito executivo prosseguirá normalmente. DA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA- ID 11905611. Cuida-se de cumprimento de 

sentença em que o Exequente pugna pelo recebimento da condenação, 

consistente nos damos materiais e morais, bem como pugna pela multa 

diária, a qual foi aplicada pela decisão de ID 1311684 e posteriormente 

majorada - ID 1311690, ante o seu descumprimento. A Executada se 

insurge quanto aos cálculos apresentados pela Exequente quanto aos 

danos materiais e morais, sustentando haver excesso de execução, bem 

como pugnou pela reconsideração da aplicação da multa diária, eis que a 

mesma é excessiva. O Exequente, por sua vez, pediu pela improcedência 

da impugnação, pugnando pela penhora online do valor em execução – ID 

11913169. É o breve relato. Fundamento. Havendo divergência quanto ao 

valor efetivamente devido, esta Subscritora realizou cálculos nos termos 

da sentença e acórdão, cujo cálculo está anexo, que resultou em R$ 

8.185,49 (oito mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), em relação aos danos materiais e morais. Verifica-se dos 

autos que a Executada intimada para realizar o seu cumprimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC, deixou de 

fazê-lo. Desta forma, incidiu no calculo do débito a aplicação da multa de 

10% prevista do citado artigo. Também incidiu no cálculo o percentual de 

15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, à titulo de 

honorários. Da Reconsideração da Multa Diária In casu, nota-se que fora 

deferida a antecipação de tutela em favor do ora Exequente, na data de 

16.12.2015, determinando que a Reclamada não cobrasse as faturas e 

que o serviço de telefonia de sua residência fosse reestabelecido, bem 

como promovesse os reparos necessários na residência do Autor, em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Posteriormente a multa diária foi majorada para R$1000,00 (um mil 

reais) - ID 1311690, confirmada na sentença (ID 4363896). Todavia, 

somente em 03.10.2016 houve o cumprimento da liminar, o que se pode 

verificar no ID 4500516 – pág. 11). Nessa linha, assiste razão a parte 

Exequente quanto à cobrança da multa diária imposta, relativa ao 

descumprimento de ordem judicial. É cediço que as astreintes são, por 

definição, medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao 

cumprimento de uma determinação judicial imposta em seu desfavor. 

Explica Luiz Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o 

demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter 

punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a 

convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 
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aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. No 

caso versado, a multa alcançou a quantia de R$ 231.500,00 (duzentos e 

trinta e um mil e quinhentos reais), considerando que decorrido 15 dias da 

intimação do deferimento da tutela antecipatória (12.01.2016 – 15 dias: 

28.01.2016) até o efetivo cumprimento da ordem judicial (03.10.2016), 

passaram-se 250 (duzentos e cinquenta) dias. In casu, a fixação de 

astreintes não se configura ilegal, visto que abarcada pela legislação 

pátria, no art. 537 e seus parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se 

desarrazoada a aplicação e quaisquer outras diligencias, como as 

previstas no §5° do art. 84 do CDC, as quais são meramente 

exemplificativas. No entanto, no caso em apreço, verifica-se, desde logo, 

que a multa restou fixada em valor excessivo, o que enseja a sua 

redução. Isso porque o valor da multa não pode acarretar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser 

observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O 

enriquecimento sem causa é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, 

conforme se observa do artigo 884, caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 

884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários”. Predito artigo veda o enriquecimento sem causa, ou 

seja, o aumento patrimonial sem causa legítima, sem fundamento jurídico, 

desnaturando uma das funções precípuas do direito, que é manter o 

equilíbrio social, como fenômeno de adequação social. Outro fator 

importante que deve ser levado em conta para fixação da multa é o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que tem como escopo 

evitar arbítrios e/ou situações desconformes com a lógica jurídica, 

gerando extrema desvantagem à outra parte. Para o eminente 

constitucionalista Marcelo Novelino: “O postulado da proporcionalidade 

exige a observância de três requisitos: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. A adequação entre meios e fins 

impõe que as medidas adotadas, para serem consideradas proporcionais, 

sejam aptas para se alcançarem os objetivos almejados. A necessidade 

(exigibilidade ou princípio da menor ingerência possível) exige que o meio 

utilizado para atingir um determinado fim seja o menos oneroso possível. 

(...) A proporcionalidade em sentido estrito está vinculada à verificação do 

custo-benefício da medida, aferida por meio de uma ponderação entre os 

danos causados e os resultados a serem obtidos. (...) O postulado da 

razoabilidade pode ser utilizado como: I) dever de equidade; II) dever de 

congruência, impondo a harmonização das normas com suas condições 

externas de aplicação (...); III) dever de equivalência, exigindo que a 

medida adotada seja equivalente ao critério que a dimensiona”. (Direito 

Constitucional. 4º edição. Editora Método: 2010, p.182/184). O crédito 

resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita e está, 

portanto, sujeito à verificação de circunstâncias dinâmicas e 

supervenientes, levando-se em conta sua adequação, finalidade, 

insuficiência ou mesmo excesso. Assim, dentro desse contexto, pode e 

deve a multa ser alterada a qualquer tempo pelo Magistrado, seja elevando 

seu valor e/ou reduzindo, de acordo com as circunstâncias fáticas, devido 

seu caráter intimidatório. Sendo assim, por ser um instituto independente 

da relação jurídica principal, não há que se falar em preclusão, devido ao 

trânsito em julgado da decisão que a fixou, podendo, nesta fase 

processual, operar sua redução. Aliás, reitera-se que o §1°, inciso I, do 

artigo 537 do NCPC, é expresso neste sentido: “§ 1o O juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 

vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou 

excessiva.”. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem 

entendimento consolidado no sentido da possibilidade de alterar o valor da 

multa cominatória imposta, podendo o Juiz, analisando o caso concreto e 

com base na razoabilidade e proporcionalidade, diminuir o valor fixado 

para evitar o enriquecimento sem justa causa. Veja neste sentido os 

seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. 1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido 

por violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 

282 e 356 da Súmula do STF). 2. A jurisprudência desta Corte entende que 

a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser 

revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até 

mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, 

quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da 

razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar 

enriquecimento indevido. 3. Inviável a análise do recurso especial quando 

dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 

787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016) “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL. MULTA DO ARTIGO 461 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MODIFICAÇÃO. 1. A teor da regra 

constante do artigo 461 do CPC, pode o magistrado alterar, até mesmo de 

ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou 

excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se 

aplicando a preclusão. Precedentes. Incide a Súmula 83 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 2. A apreciação dos critérios adotados para a 

cominação da multa, ou para a modificação de seu valor, impõe o reexame 

de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que é inviável em 

recurso especial nos termos da Súmula 7 do STJ. Somente em hipóteses 

excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória, 

a jurisprudência do STJ permite o afastamento daquele óbice para 

possibilitar a revisão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ, AgRg no AREsp 322.829/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) 

Nessa toada, entendo razoável a redução do quantum alcançado pela 

multa diária para o limite máximo estabelecido pela Lei dos Juizados 

Especiais, de 40 salários mínimos, equivalentes a R$ 38.160,00 (trinta e 

oito mil, cento e sessenta reais). Decido. Isto posto, e por tudo mais que 

dos autos consta, REDUZO o valor da multa cominatória de R$ 231.500,00 

(duzentos e trinta e um mil e quinhentos reais) para a quantia de R$ 

38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), evitando, com isso, o 

enriquecimento sem justa causa do Exequente, respeitando o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, o valor devido pela 

Executada é de R$ 8.185,49 mais a multa de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, 

cento e sessenta reais), totaliza o valor de R$ 46.345,49 (quarenta e seis 

mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Desta 

forma, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via 

BacenJud, no importe de R$ 46.345,49 (quarenta e seis mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), as contas existentes 

da parte Executada – CNPJ: 76.535.764/0329-32. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o Exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de março 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PUDELL & PUDELL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM 

LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO CAMPO VERDE - 

MT, 14 de março de 2018 Dados do Processo: Processo: 

1000221-34.2017.8.11.0051; Valor causa: R$ 37.480,00; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Assunto: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. REQUERENTE: PUDELL & 

PUDELL LTDA - ME REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante desta carta, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006, bem como a sua Intimação para comparecer à audiência 

designada, Data: 21/05/2018 Hora: 13:40 Tipo: Conciliação Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, na sede do JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE no endereço ao final 

indicado e para o CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA, EM ANEXO E/OU 

DISPONIBILIZADA NO SISTEMA PJe - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. 

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. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 

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, MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA POR ORDEM DA MM.ª JUÍZA SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011199-19.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIMAIS FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA BORGES DE FREITAS FELICIANO OAB - GO0026549A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011199-19.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerida, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado (ID 4896865). O recurso inominado é intempestivo, nos 

termos da certidão de ID 8013786. Impossível o recebimento do recurso 

inominado, eis que claramente intempestivo. De fato, a leitura da intimação 

da sentença pela Requerida, deu-se no dia 02.02.2017 (Aba Expediente e 

Evento nº 6740226). Assim, evidente que o prazo de 10 (dez) dias 

previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 se esgotou no dia 13 de fevereiro de 

2017. Ressalta-se, que ainda que tenha ocorrido lançamento equivocado 

no sistema quanto ao prazo (15 dias), é sabido que o oferecimento de 

recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença, 

nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, in verbis: “O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. 

Desta forma, deixo de receber o recurso interposto pela parte Requerida, 

eis que é intempestivo. Restitua-se a parte Requerida as custas recursais. 

Prosseguindo, defiro o pedido formulado pelo Requerente no ID 9896422. 

Converta-se em cumprimento de sentença . Na forma do artigo 513, § 2º, 

do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado pela parte 

Exequente (ID 9896422). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

23 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011199-19.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIMAIS FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA BORGES DE FREITAS FELICIANO OAB - GO0026549A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011199-19.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerida, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado (ID 4896865). O recurso inominado é intempestivo, nos 

termos da certidão de ID 8013786. Impossível o recebimento do recurso 

inominado, eis que claramente intempestivo. De fato, a leitura da intimação 

da sentença pela Requerida, deu-se no dia 02.02.2017 (Aba Expediente e 

Evento nº 6740226). Assim, evidente que o prazo de 10 (dez) dias 

previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 se esgotou no dia 13 de fevereiro de 

2017. Ressalta-se, que ainda que tenha ocorrido lançamento equivocado 

no sistema quanto ao prazo (15 dias), é sabido que o oferecimento de 

recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença, 

nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, in verbis: “O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. 

Desta forma, deixo de receber o recurso interposto pela parte Requerida, 

eis que é intempestivo. Restitua-se a parte Requerida as custas recursais. 

Prosseguindo, defiro o pedido formulado pelo Requerente no ID 9896422. 

Converta-se em cumprimento de sentença . Na forma do artigo 513, § 2º, 

do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado pela parte 

Exequente (ID 9896422). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

23 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020019-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL D ABADIA ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8020019-27.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público 

que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido 

em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos 

na forma prevista no plano de recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS 

GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: Quanto aos créditos que possuem fato 

gerador posterior ao processamento da recuperação judicial, como no 

caso – trânsito em julgado em 30.11.2017 -, considerados 

extraconcursais, deverão ser executados normalmente, nos termos dos 

artigos 67 e 84 da Lei 11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 

inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou 

serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em 

caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos 

quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a 

fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral 

de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos 

bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.” “Art. 84. 

Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a 

seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos jurídicos 

válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 

desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos 

geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, no caso em apreço, o 

presente feito executivo prosseguirá normalmente. DA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA- ID 11905611. Cuida-se de cumprimento de 

sentença em que o Exequente pugna pelo recebimento da condenação, 

consistente nos damos materiais e morais, bem como pugna pela multa 

diária, a qual foi aplicada pela decisão de ID 1311684 e posteriormente 

majorada - ID 1311690, ante o seu descumprimento. A Executada se 

insurge quanto aos cálculos apresentados pela Exequente quanto aos 

danos materiais e morais, sustentando haver excesso de execução, bem 

como pugnou pela reconsideração da aplicação da multa diária, eis que a 

mesma é excessiva. O Exequente, por sua vez, pediu pela improcedência 

da impugnação, pugnando pela penhora online do valor em execução – ID 

11913169. É o breve relato. Fundamento. Havendo divergência quanto ao 

valor efetivamente devido, esta Subscritora realizou cálculos nos termos 

da sentença e acórdão, cujo cálculo está anexo, que resultou em R$ 

8.185,49 (oito mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), em relação aos danos materiais e morais. Verifica-se dos 

autos que a Executada intimada para realizar o seu cumprimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC, deixou de 

fazê-lo. Desta forma, incidiu no calculo do débito a aplicação da multa de 

10% prevista do citado artigo. Também incidiu no cálculo o percentual de 

15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, à titulo de 

honorários. Da Reconsideração da Multa Diária In casu, nota-se que fora 

deferida a antecipação de tutela em favor do ora Exequente, na data de 

16.12.2015, determinando que a Reclamada não cobrasse as faturas e 

que o serviço de telefonia de sua residência fosse reestabelecido, bem 

como promovesse os reparos necessários na residência do Autor, em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Posteriormente a multa diária foi majorada para R$1000,00 (um mil 

reais) - ID 1311690, confirmada na sentença (ID 4363896). Todavia, 

somente em 03.10.2016 houve o cumprimento da liminar, o que se pode 

verificar no ID 4500516 – pág. 11). Nessa linha, assiste razão a parte 

Exequente quanto à cobrança da multa diária imposta, relativa ao 

descumprimento de ordem judicial. É cediço que as astreintes são, por 

definição, medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao 

cumprimento de uma determinação judicial imposta em seu desfavor. 

Explica Luiz Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o 

demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter 

punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a 

convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. No 

caso versado, a multa alcançou a quantia de R$ 231.500,00 (duzentos e 

trinta e um mil e quinhentos reais), considerando que decorrido 15 dias da 

intimação do deferimento da tutela antecipatória (12.01.2016 – 15 dias: 

28.01.2016) até o efetivo cumprimento da ordem judicial (03.10.2016), 

passaram-se 250 (duzentos e cinquenta) dias. In casu, a fixação de 

astreintes não se configura ilegal, visto que abarcada pela legislação 

pátria, no art. 537 e seus parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se 

desarrazoada a aplicação e quaisquer outras diligencias, como as 

previstas no §5° do art. 84 do CDC, as quais são meramente 

exemplificativas. No entanto, no caso em apreço, verifica-se, desde logo, 

que a multa restou fixada em valor excessivo, o que enseja a sua 

redução. Isso porque o valor da multa não pode acarretar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser 

observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O 

enriquecimento sem causa é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, 

conforme se observa do artigo 884, caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 

884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários”. Predito artigo veda o enriquecimento sem causa, ou 

seja, o aumento patrimonial sem causa legítima, sem fundamento jurídico, 

desnaturando uma das funções precípuas do direito, que é manter o 

equilíbrio social, como fenômeno de adequação social. Outro fator 

importante que deve ser levado em conta para fixação da multa é o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que tem como escopo 

evitar arbítrios e/ou situações desconformes com a lógica jurídica, 

gerando extrema desvantagem à outra parte. Para o eminente 
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constitucionalista Marcelo Novelino: “O postulado da proporcionalidade 

exige a observância de três requisitos: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. A adequação entre meios e fins 

impõe que as medidas adotadas, para serem consideradas proporcionais, 

sejam aptas para se alcançarem os objetivos almejados. A necessidade 

(exigibilidade ou princípio da menor ingerência possível) exige que o meio 

utilizado para atingir um determinado fim seja o menos oneroso possível. 

(...) A proporcionalidade em sentido estrito está vinculada à verificação do 

custo-benefício da medida, aferida por meio de uma ponderação entre os 

danos causados e os resultados a serem obtidos. (...) O postulado da 

razoabilidade pode ser utilizado como: I) dever de equidade; II) dever de 

congruência, impondo a harmonização das normas com suas condições 

externas de aplicação (...); III) dever de equivalência, exigindo que a 

medida adotada seja equivalente ao critério que a dimensiona”. (Direito 

Constitucional. 4º edição. Editora Método: 2010, p.182/184). O crédito 

resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita e está, 

portanto, sujeito à verificação de circunstâncias dinâmicas e 

supervenientes, levando-se em conta sua adequação, finalidade, 

insuficiência ou mesmo excesso. Assim, dentro desse contexto, pode e 

deve a multa ser alterada a qualquer tempo pelo Magistrado, seja elevando 

seu valor e/ou reduzindo, de acordo com as circunstâncias fáticas, devido 

seu caráter intimidatório. Sendo assim, por ser um instituto independente 

da relação jurídica principal, não há que se falar em preclusão, devido ao 

trânsito em julgado da decisão que a fixou, podendo, nesta fase 

processual, operar sua redução. Aliás, reitera-se que o §1°, inciso I, do 

artigo 537 do NCPC, é expresso neste sentido: “§ 1o O juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 

vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou 

excessiva.”. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem 

entendimento consolidado no sentido da possibilidade de alterar o valor da 

multa cominatória imposta, podendo o Juiz, analisando o caso concreto e 

com base na razoabilidade e proporcionalidade, diminuir o valor fixado 

para evitar o enriquecimento sem justa causa. Veja neste sentido os 

seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. 

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. 1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido 

por violado impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 

282 e 356 da Súmula do STF). 2. A jurisprudência desta Corte entende que 

a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser 

revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até 

mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, 

quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da 

razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar 

enriquecimento indevido. 3. Inviável a análise do recurso especial quando 

dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula n. 7 do STJ). 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 

787.425/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016) “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL. MULTA DO ARTIGO 461 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MODIFICAÇÃO. 1. A teor da regra 

constante do artigo 461 do CPC, pode o magistrado alterar, até mesmo de 

ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou 

excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se 

aplicando a preclusão. Precedentes. Incide a Súmula 83 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 2. A apreciação dos critérios adotados para a 

cominação da multa, ou para a modificação de seu valor, impõe o reexame 

de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que é inviável em 

recurso especial nos termos da Súmula 7 do STJ. Somente em hipóteses 

excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória, 

a jurisprudência do STJ permite o afastamento daquele óbice para 

possibilitar a revisão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ, AgRg no AREsp 322.829/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) 

Nessa toada, entendo razoável a redução do quantum alcançado pela 

multa diária para o limite máximo estabelecido pela Lei dos Juizados 

Especiais, de 40 salários mínimos, equivalentes a R$ 38.160,00 (trinta e 

oito mil, cento e sessenta reais). Decido. Isto posto, e por tudo mais que 

dos autos consta, REDUZO o valor da multa cominatória de R$ 231.500,00 

(duzentos e trinta e um mil e quinhentos reais) para a quantia de R$ 

38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), evitando, com isso, o 

enriquecimento sem justa causa do Exequente, respeitando o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, o valor devido pela 

Executada é de R$ 8.185,49 mais a multa de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, 

cento e sessenta reais), totaliza o valor de R$ 46.345,49 (quarenta e seis 

mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Desta 

forma, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via 

BacenJud, no importe de R$ 46.345,49 (quarenta e seis mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), as contas existentes 

da parte Executada – CNPJ: 76.535.764/0329-32. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o Exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de março 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 23 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SOUZA STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001027-69.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (ID 

12183808 e 12183811). A parte Exequente, por sua vez, concorda com o 

valor depositado, pleiteando a liberação da importância depositada (ID 

12214743). É o breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 12183811), em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12214743. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 21 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-84.2016.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LUCRECIA PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000498-84.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada, efetuou o depósito judicial do valor da 

condenação, bem como comprovou o cumprimento das demais 

obrigações, consoante petição e documentos acostados aos autos (ID 

9360425, 9360436 e 9360440). A parte Exequente, por sua vez, concorda 

com o valor depositado, pleiteando a liberação da importância depositada 

(ID 9995669). É o breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 

do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

9360425), em favor da parte exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 9995719. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 22 de 

março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000690-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000690-80.2017.8.11.0051 Execução de Honorários Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Volvendo olhos ao feito observa-se que o Exequente não se opôs 

à pretensão do Executado, manifestando sua pretensão em receber o 

valor original de R$ 2.921.52, constante nos títulos de crédito acostados à 

inicial, abrindo mão dos juros. A manifestação positiva ofertada pelo 

credor em relação à impugnação lançada pelo Executado caracteriza 

reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do artigo 487, III, letra “a”, 

do NCPC, desafiando julgamento de mérito, com a extinção do processo. 

Desta feita, reconhecendo o embargado o pedido, a procedência da ação 

é medida que se impõe, máxime quando inexiste violação aos direitos de 

terceiros. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, homologo os 

embargos à execução com resolução do mérito, ante o reconhecimento 

jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, letra “a”, do NCPC. Deixo de 

condenar em custas e honorários, na forma da lei. Por corolário, nos 

termos do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO 

que sejam encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.juz.br, os seguintes documentos: sentença, o título 

que deu origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal. Retornando o cálculo, 

expeça-se a guia de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente 

pela Fazenda Pública Estadual – executada, nos termos do art. 535, §§ 4º 

e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Com o trânsito em 

julgado da presente e tudo cumprido, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo. P.I.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010494-89.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA BORSARI TREVIZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010494-89.2013.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo 

firmado pelas Partes (ID 11290232 e 11290302), dando à lide resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

20 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001228-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001228-61.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o depósito judicial do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 12350616. A parte Exequente, 

por sua vez, concorda com o valor depositado, pleiteando a liberação da 

importância depositada (ID 12356613). É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 12350616), em favor da parte exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 12356613. Intime-se o Exequente para 

que compareça na unidade da Executada para retirada no diploma, nos 

termos da petição de ID 12130459. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 23 de 

março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELVIS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000320-38.2016.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o depósito judicial do valor da 

condenação, consoante comprovantes de ID 12309534 e 12309511. A 

parte Exequente, por sua vez, concorda com o valor depositado, 

pleiteando a liberação da importância depositada (ID 12339041). É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 12309534 e 12309511), 
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em favor da parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos da 

petição de ID 12339041. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 23 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010898-72.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o depósito judicial do valor da 

condenação, consoante documentos acostados aos autos (ID 12183800 e 

12183797). A Exequente, por sua vez, por meio da manifestação de ID 

12367730, pediu pela liberação da importância depositada, o que presume 

a sua anuência com o valor depositado. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 12183800 e 12183797), em favor da parte exequente, em 

conta indicada por ela, nos termos da manifestação de ID 12367730. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 23 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60603 Nr: 1363-59.2017.811.0029

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE OLIVEIRA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOMINGOS NERES, MARIA APARECIDA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1363-59.2017.811.0029 (60603)

Vistos, etc.

 Defiro o depósito requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, no Depósito 

Público, devendo o autor, para tanto, manter contato com a Serventia para 

agendar o cumprimento da ordem, a ser procedida com as cautelas legais.

 Realizado o depósito, cite(m)-se para o respectivo levantamento ou para 

oferecimento de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, 

caput), contados da juntada aos autos do mandado de citação 

devidamente cumprido (CPC, art. 335, inciso III), sob pena de revelia (CPC, 

art. 335, inciso III).

 Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a resposta deverá ser 

apresentada por intermédio de patrono devidamente constituído nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 20 de fevereiro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22910 Nr: 715-26.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Zatti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:8.123/PR, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, Sérvio Tulio 

de Barcelos - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Considerando o levantamento autorizado, dou por extinto o feito, por 

plenamente adimplida as respectivas obrigações (CPC, 924, II).

Arquive-se, em definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58655 Nr: 166-69.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanilson de Melo Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício Circular n.º 200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de 

dezembro de 2017 e diante do acolhimento da proposta de Afetação dos 

recursos Eresp. n.º 1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 

1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão 

da tramitação dos presentes autos.

 Aguarde-se em cartório a solvência da questão submetida a julgamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-49.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNUS LEANDRO NAEGELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR HEITOR DE SANTANA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 23/03/2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-27.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR LAZARO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, e 

tendo em vista que a CP distribuída sob o nº 8011014-54.2017.8.11.0004, 

no Juizado de Barra do Garças-MT, não foi cumprida/devolvida até a 

presente data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o 

Polo Ativo, para requerer o que de direito. Canarana-MT, 23/03/2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-62.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE STULP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

TUNING PARTS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

TATIANO DE CASTRO E SILVA OAB - MT0019880A (ADVOGADO)

ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES OAB - MT0016288A (ADVOGADO)

MUMIR BAKKAR OAB - PR0021438A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as Partes 

acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, e para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requererem o que de direito. Canarana-MT, 23/03/2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as Partes 

acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, e para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requererem o que de direito. Canarana-MT, 23/03/2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18407 Nr: 1080-03.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Antonow, Neuri Antonio Frozza, Márcia 

de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 40472 Nr: 3246-66.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Buttener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação 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 Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 551-76.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Frei Osvaldo Ltda, Cleyde Therezinha 

Yule Ollavarria de Melo, Ivo Olavarria de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

petição de fl. 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18377 Nr: 1052-35.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Sobrinho, Antonio Reginaldo 

Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, ANDRESA APPOLINÁRIO NEVES - OAB:SP 251878, José 

Roberto Rutkoski - OAB:146.114/SP, Sarah da Silva Cavalcante - 

OAB:316.369/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para manifestação, no prazo legal, acerca da petição de fl. 262, 

apresentando aos autos comprovante de pagamento da segunda parcela 

do acordo realizado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20474 Nr: 1105-79.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice dos Santos de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 44788 Nr: 723-47.2012.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:MG91045

 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 desarquivamento do feito, 

abro vista dos autos à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17310 Nr: 71-06.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpídeo Marques Damasceno, Marcionil 

Marques de Jesus, Ivany Marques de Jesus, Maria Marques de Jesus, 

José Marques de Jesus, Joanamar Marques de Jesus, Divino Marques de 

Jesus, Aparecida Marques de Jesus, Janice Marques de Jesus, Zenild 

Antonia Coutinho, Maria Auxiliadora de Azevedo Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Botega - OAB:1984 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Coutinho Ribeiro - 

OAB:7926/MT, Roger Fernandes - OAB:8343/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.: 57287 Nr: 481-54.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Deuza de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athaide Paulino de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/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 Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 47507 Nr: 1324-53.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabíola Kewphen de Lima Wanderley Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Vistos, etc.

I. Em razão da ausência do Promotor de Justiça, Dr. Leandro Volochko, 

conforme Of. Nº. 166/2018-PJCG, redesigno a audiência para o dia 26 de 

abril de 2018, às 14h30min.

II. Cumpra-se na forma da decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102043 Nr: 501-69.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime José Eickoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que não há petição incial protocolizada, 

desta forma, intime-se o advogado para retificar o processo em 5 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo acima, cancele-se a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103329 Nr: 1167-70.2018.811.0024

 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: Adriano Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se o requerente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos 

hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de 

imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do 

último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102820 Nr: 898-31.2018.811.0024

 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: IVONEIDE ALVES DA SILVA, RHISLLEY WESLLEY DA 

SILVA, GLAUBER WESLLEY DA SILVA, Glenda Karolini Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cooperativo Sicredi - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a Lei nº 6858/80, cria uma hipótese de exceção no 

ordenamento que é o levantamento, aos dependentes habilitados perante 

a Previdência Social ou na forma da legislação específica, de valores 

oriundos verbas rescisórias, de FGTS ou PIS/PASEP sem na necessidade 

de inventário ou arrolamento, intime-se o requerente, na pessoa de seu 

patrono, para comprovar nos autos que o crédito depositado é originário 

de verbas rescisórias, de FGTS ou de PIS/PASEP, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102846 Nr: 920-89.2018.811.0024

 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: SUELI DE FÁTIMA MARTINS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial esclarecendo 

o polo passivo da demanda, bem como qualificando-o, para o cumprimento 

do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da exordial.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17192 Nr: 1779-28.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrina Almeida Novaes Vicente, Evani Almeida Novais, 

Maria Helena Almeida Novais, Elza Almeida Novas, Marcia de Almeida 

Novais

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção pelo pagamento e consequente arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21558 Nr: 2176-19.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pereira da Silva, Silvana Domingas 

da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ryuzo Sugizaki - 

OAB:171646/SP, Anderson Lanna Bittencourt - OAB:RJ/153.112, 

Denize Moretto - OAB:10.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giancarlo Cássio de Oliveira 

Bello - OAB:OAB/MT 5724

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito 

complementar da diligência do oficial de justiça, conforme certidão de fl. 

255, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100281 Nr: 5936-58.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Souza, LINDINEI LUIZ TEOTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA, HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO F. GOMES - 

OAB:MT-11.837, Julierme Romero - OAB:6240/MT, RAFAEL WILLIAN 

BATISTA - OAB:MT 19793-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação ref. 22, 

apresentada pelo Município de Tangará da Serra/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32521 Nr: 1884-97.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moysés Arantes Morgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação 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.: 37592 Nr: 2295-09.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAW, LCW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - OAB:

 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.: 102210 Nr: 599-54.2018.811.0024

 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: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOMBARDI THURONYI - 

OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72499 Nr: 1292-43.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelio Costa Silva, MAURINHO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Maili da Silva Matoso - OAB:19156/MT

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de desistência das testemunhas.

 II. Com a oitiva das testemunhas arroladas, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

III. INTIMEM-SE as partes para que, sucessivamente, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas derradeiras alegações (artigo 364, § 2°, 

do Código de Processo Civil).

 IV. Posteriormente, façam os autos conclusos para sentença.

V. Expeça-se o necessário.
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 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72993 Nr: 1535-84.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Pires de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR NERI DAMASCENO - 

OAB:12915

 Vistos, etc.

 I. Com a oitiva de parte das testemunhas arroladas, DECLARO encerrada 

a instrução processual.

II. Considerando a ausência do réu, mesmo devidamente intimado, deve-se 

prosseguir com o presente feito. Portanto, desde já foram concedidas as 

alegações finais feitas pela parte requerente, neste ato.

 III. Com efeito, façam conclusos para prolação de sentença, cujo teor 

serão as partes intimadas.

 IV. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103434 Nr: 1214-44.2018.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGZG, LdSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

II. Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, II, 

do Código de Processo Civil. III. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

por ter a parte autora comprovado nos autos a insuficiência de recursos 

para pagar o valor referente às custas processuais, conforme disposto 

no artigo 98, ‘caput’, do Código de Processo Civil. IV. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto modalidade de tutela de 

urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois requisitos, a saber “a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, passando à análise da hipótese dos autos, não verifico 

a presença de nenhum dos requisitos legais acima mencionados. 

Primeiramente, em relação a probabilidade do direito, nesta fase de 

cognição não exauriente não se vislumbra a possibilidade de acolher o 

pleito antecipatório pautado exclusivamente na alegação do autor, no 

sentido de que ouviu comentários no sentido de que a genitora do infante 

teria se relacionado com outra pessoa, na medida em que não é dado ao 

judiciário decidir com base em conjecturas. Desta feita, ausente um dos 

requisitos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. (...) XI. 

Havendo acordo, conceda-se vista ao Ministério Público e tragam os autos 

conclusos. XII. Havendo contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103523 Nr: 1252-56.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tratando-se de ação que visa a concessão de salário maternidade, é 

razoável que na inicial conste a data de nascimento do filho da segurada, 

já que este é o fundamento do seu pedido (art. 319, IV, do CPC).

Com efeito, é importante destacar que não se trata de formalismo 

exacerbado, na medida em que, na petição inicial consta que a criança 

conta com apenas 4 (quatro) meses de idade, mas a certidão acostada ao 

feito atesta que o nascimento ocorreu em 17.5.2015.

Assim sendo, compete ao peticionante emendar a inicial.

Conclusão.

 I. Diante do exposto, intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, “caput”, do CPC/2015), sob pena de extinção, emendar a 

exordial a fim de nela fazer constar a especificação de seu pedido, qual 

seja, a data de nascimento do filho que fundamenta pleito.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Intime-se.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 1275-02.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Solano Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial.

II. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

III. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

V. Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que faço com base 

no artigo 98 do CPC.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74102 Nr: 1960-14.2015.811.0024

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovina Gonçalves da Mata, Emily Cristina da Mata 

Santana, Gislaine Sabrina Santana da Cruz, Gabriele Gonçalves Santana 

da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Diante da presença de interesse de incapazes, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias.

II. Após, venham os autos conclusos para sentença,cujo teor serão as 

partes intimadas.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91840 Nr: 1893-78.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana Ormeneze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas, declarado encerrada a presente 

instrução processual.

II. As alegações finais foram remissivas.

 III. Façam-me conclusos para prolação da sentença, cujo teor as partes 

serão intimadas.

IV. Cumpra-se .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 3039-62.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI 

Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINILSON NONATO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o(s) advogado(s) da parte requerente, 

pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, promova o necessário 

para a realização do ato citatório, providenciando o depósito de diligências 

ao Oficial de Justiça, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 60758 Nr: 1283-52.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas, declarado encerrada a presente 

instrução processual.

II. As alegações finais foram remissivas. Façam-me conclusos para 

prolação da sentença, cujo teor as partes serão intimadas.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34762 Nr: 705-94.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Abilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do 

CPC/2015, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, REGINA LÚCIA DA SILVA, 

BENEDITA ELENIR DA SILVA, LUCIA REGINA DA SILVA, FRANCISCO 

PAULO DA SILVA, ORESTES DA GUIA E SILVA e NARCISA BENEDITA DA 

SILVA.

 II. Desta feita, intime-se a parte executada, 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, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas 

nos incisos do art. 535, do CPC/2015.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37046 Nr: 2167-86.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o caráter infringente, com fulcro no art. 1.023, §2°, do 

CPC/2015, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos.

II. Certifique-se eventual silêncio.

 III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34709 Nr: 505-87.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do fato de que, devidamente intimada parte exequente a dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, deixou de fazê-lo, 

conforme certidão de fl. 175, SUSPENDO o curso da execução, pelo prazo 

de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC/2015.

II. Transcorrido o referido prazo, independente de outra providência, 

remetam-se os autos ao arquivo. Advirto à parte exequente que o prazo 

prescricional terá início da data de remessa dos autos ao arquivo, 

conforme determina o art. 921, § 4°, do CPC/2015.

 III. Atente-se ao disposto no art. 1266 da CNGC – Foro Judicial.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67280 Nr: 2736-48.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Maria Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o caráter infringente, com fulcro no art. 1.023, §2°, do 

CPC/2015, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos.

II. Certifique-se eventual silêncio.

 III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33980 Nr: 2824-62.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o caráter infringente, com fulcro no art. 1.023, §2°, do 

CPC/2015, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos.

II. Certifique-se eventual silêncio.

 III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62325 Nr: 2136-61.2013.811.0024

 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: Celestina Santinha de Jesus, Manoel Beato do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, nota-se que o interditando ainda não fora citado, 

sendo assim, proceda-se em conformidade aos itens elencados abaixo.

 II. Cite-se o(a) interditando (a) para comparecer à audiência de seu 

interrogatório, cientificando-o(a) de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado nos termos do art. 752 do CPC.

III. Designo o dia 21 de junho de 2018, às 14h00min, para realização de 

audiência de entrevista do (a) interditando (a) (art. 751, CPC).

IV. Intimem-se as partes, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 1799 Nr: 317-46.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plantur Incorporações e Turismo Ltda.- Nome 

Fantasia PLANTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:4247/MT

 Vistos, etc.

 I. DETERMINO o cumprimento do mandado de avaliação 

independentemente de recolhimento de valor para realização de diligências 

por Oficial de Justiça, conforme art. 39, parágrafo único, da Lei nº 

6.380/80 (LEF) e art. 649, §7º da CNGC Judicial (STJ, Suspensão de 

Segurança nº 2899-MT 2017/0159664-5 Ministra Laurita Vaz).

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38416 Nr: 860-63.2011.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Santos Paes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 44/46, a senhora Eliete Santos Paes veiculou pedido de 

cumprimento de sentença, visando o recebimento do valor dos honorários 

sucumbenciais fixados em favor do seu advogado.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, analisando os autos, verifica-se a existência de matéria de 

ordem pública, qual seja, ilegitimidade “ad causam” da parte requerente, 

que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

consoante dispõe o artigo 485, § 3º, do CPC.

Neste contexto, verifica-se que o subscritor do pedido de cumprimento de 

sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do Código de 

Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Com efeito, se, na petição de fls. 44/46, consta como exequente, 

exclusivamente, a senhora Eliete Santos Paes, é evidente a inadequação 

técnica do pedido de expedição de RPV em relação aos honorários 

sucumbenciais que, por óbvio, deverá ser executado pelo advogado, em 

nome próprio.

Assim sendo, não há como deferir a pretensão executória, em face da 

patente ilegitimidade da peticionante.

Dispositivo

Diante do exposto, declaro a requerente, carecedor da ação em face da 

ilegitimidade ativa “ad causam”.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fundamento no artigo 771, parágrafo único c.c. 

artigo 485, inciso VI e §3º do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36237 Nr: 1879-41.2010.811.0024

 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: Sebastiana Benedita de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fls. 160/162, tão 

somente em relação ao valor de R$ 34.989,08 (trinta e quatro mil, 

novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos).II. Intime-se a parte 

executada, 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 relativa ao valor de R$ 34.989,08 

(trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos), 

podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, 

§2° e §3° do CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá 

indicar e declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou 

rejeitadas suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do 

tribunal competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de 

pequeno valor em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não 

havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.V. Indefiro o pedido de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

veiculados em nome próprio pela senhora Sebastiana Benedita de 

Amorim.VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 49447 Nr: 1711-68.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Aparecida Goulart Penteado, GDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins Alma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, desentranhe-se a petição de fls. 63/65, em razão de se 

tratar de questão estranha ao objeto da pretensão trazida nos autos, 

devendo ser postulada pela via ordinária.

 II. Ademais, como última oportunidade, remetam-se os autos em carga 
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para a Defensoria Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ASSINE O 

TERMO DE ACORDO DE FLS. 59/59VERSO, conforme já determinado à fl. 

62, sob pena de extinção do feito.

III. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000129-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000129-40.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI 

- COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: ENIO MONTEIRO Vistos etc. Defiro o requerimento retro, e 

renovo o prazo por 15 (quinze) dias. Consigno que o não cumprimento da 

diligência no prazo retro ensejará a extinção do processo no estado em 

que se encontra. Certifique-se o transcurso do prazo, e caso não aporte 

aos autos petição informando o endereço atualizado do executado, 

volvam-me conclusos para sentença. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-34.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILDO NASCIMENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 

PROCESSO Nº 8020011-34.2015.8.11.0024 REQUERENTE: EVAILDO 

NASCIMENTO DA CRUZ REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Indefiro o 

petitório retro, uma vez que não preenche os requisitos do art. 523 e ss. 

do CPC, tampouco o art. 52 da Lei nº 9.099/95. Intime-se o peticionante e 

após, ao arquivo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA LUZIA BERNARDO AGUIAR (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 1000037-28.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ANDRE LUIS 

DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: SONIA LUZIA BERNARDO AGUIAR 

Vistos etc. Indefiro o pedido retro por ausência de previsão legal, contudo, 

concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

endereço válido para a citação, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos para sentença. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000420-40.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Considerando 

que todos as as correspondências expedidas no processo foram 

devolvidas com a observação de mudança de endereço, indefiro o 

requerimento retro e determino que o requerente apresente, através de 

seu patrono constituído, o endereço atualizado da requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo 

acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-48.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 1000607-48.2017.8.11.0024 REQUERENTE: GILBERTO 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando o transito em julgado retro, bem 

como que após a sentença esgota-se a jurisdição de primeiro grau, 

cumpra-se a sentença. 21 de março de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-65.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LONDERO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANA ANTUNES MENEGAZZO (REQUERIDO)

VERA IARA ANTUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS NOVAIS PEREIRA OAB - SC0030513A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.Chapada 

dos Guimarães-MT, 23 de março de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN - Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 3704-30.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joslaine Santos de Souza - 

OAB:8597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Mário Cardi Filho - OAB:3584-A

 Intimação do advogado da parte reclamante para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração da 

partereclamada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32021 Nr: 1411-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Antonio Trondoli Matricardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Cesar Moreira de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT, Ivonete de Fatima Callegari Padoin - OAB:12132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 54/07, IMPULSIONO o 

presente feito, a fim de intimar o advogado da parte requerida acerca da 

certidão de decurso de prazo, manifestando-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95756 Nr: 3823-34.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaerte Luiz de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDAO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 Do advogado (a) do autor do fato, Drª. JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA, OAB/MT n.° 7580 da decisão de fls. 53 a seguir transcrita: ''(...) 

Homologo o acordo entabulado entre as partes em audiência preliminar de 

fl. 52. Declaro extinta a punibilidade do autor do fato ALAERTE LUIZ DE 

FREITAS com base no art. 74, parágrafo único, da Lei 9099/95. Após, 

proceda-se as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.(...)''

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66827 Nr: 2354-55.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Sebastião Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado (a) da (s) vitima (s), Dr. MOSAR FRATARIA TAVARES, 

OAB/MT n.° 3239-B da decisão de fls. 139/141 a seguir transcrita: ''(...) 

Declaro extinta a punibilidade do autor do fato JOACI SEBASTIÃO 

FERNANDES dos delitos imputados ao denunciado, com fulcro no art. 107, 

inciso IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição 

antecipada para a lesão corporal e a abstrata para a ameaça. Após, 

proceda-se as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.(...)''

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000090-09.2018.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITO NIVALDO 

CALDAS DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Trata-se de reclamação cível 

proposta por Benedito Nivaldo Caldas da Silva em face de Claro TV S.A.. 

No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de 

urgência para determinar que a parte promovida instale de imediato o 

serviço contratado entre as partes e, até o presente momento não 

instalado. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer 

ação, é necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando detidamente os autos, observo que dos 

documentos que carreiam a exordial, em uma análise perfunctória, a 

probabilidade do direito não vem presente, uma vez que o requerente não 

logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre autor e requerida, seja 

por boletos, cobranças, e-mails ou qualquer outro documento firmado 

entre ambos. Ressalto que os extratos de pagamento juntados aos autos 

não possuem seu nome, sendo imprestáveis para comprovar a relação 

jurídica. Ausente a probabilidade do direito, prescindível a análise do 

perigo de dano. Desta forma, vislumbro que, mesmo na aparente falha na 

prestação de serviço, sem a cumulação dos elementos cumulativos da 

concessão de tutela de urgência, outro caminho não há que o 

indeferimento do pedido. I. ANTE O EXPOSTO, nos termos da 

fundamentação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada 

pela parte promovente, por ausência de demonstração do perigo de dano. 

II. Aguarde-se, a realização da Audiência de Conciliação já designada pelo 

PJe. III. Cite-se e intime-se, por Carta de Citação, conforme determina o art. 

18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as consequências para o 

caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, 

caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da 

prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. IV. INDEFIRO a inversão do ônus 

da prova, tendo em vista que o autor não demonstrou o liame mínimo da 

relação jurídica entre as partes. V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA UEMURA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE 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 DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000096-16.2018.8.11.0024 REQUERENTE: FERREIRA UEMURA & CIA 

LTDA REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos etc. Trata-se de 

reclamação cível proposta por Sônia Cristina Neris de Oliveira EIRELI em 

face de Universo On-Line S.A. No caso em tela, vislumbro que se trata de 

concessão de liminar para determinar a obrigação de fazer do requerido 

em suspender as cobranças em tese indevidas, em razão da falha na 

prestação de serviço de hospedagem e manutenção de sítio eletrônico e 

administração de redes sociais. Assim, para que seja deferida a tutela de 

urgência em qualquer ação, é necessária a presença dos requisitos 

cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Com relação ao perigo de dano, há a 

possibilidade de causar prejuízos à parte reclamante, em razão da 

onerosidade financeira de um contrato que, em tese, não vem sendo 

cumprido pela requerida; mas é necessário que também analisemos a 

probabilidade do bom direito. Compulsando os autos, evidencio que os 

fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento 

da parte autora em ter contratado a empresa requerida para fornecimento 

do serviço, devidamente comprovado pelo pagamento do boleto e, em 

tese, não fornecido, conforme se depreende dos documentos anexados à 

exordial. Desta forma, vislumbro que há falha na prestação do serviço 

oferecido pela promovida, sem justificativa plausível, o que, por si só o 

obriga a adimplir com o contrato firmado entre as partes. ANTE O 

EXPOSTO, conforme acima fundamentado, DEFIRO A TUTELA DE 
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URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, para determinar que a parte 

promovida suspenda as cobranças do serviço em análise na presente 

lide, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data da intimação da 

presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de 

37.480,00. Cite-se, por Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da 

Lei 9.099/1995, devendo desta constar as consequências para o caso de 

ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso 

haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e 

ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Aguarde-se a realização da 

audiência agendada pelo PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. 21 de março de 2018

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000444-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000444-79.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARIA CRISTINA PIZOLATO - ME Vistos. Considerando que 

não houve pedido do benefício da justiça gratuita na petição inicial, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 456, § 1º, da 

CNGC. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98997 Nr: 1477-92.2016.811.0009

 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: ISABEL MARIA DE OLIVEIRA MORELI

 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:

 a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e amparo social ao deficiente; 

eb) REJEITO a arguição preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre a 

cessação do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal 

inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de 

regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95224 Nr: 2759-05.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ANDRADE PONTE

 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:

 a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e amparo social ao deficiente; 

eb) REJEITO a arguição preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre a 

cessação do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal 

inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de 

regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98571 Nr: 1174-78.2016.811.0009

 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: SUZE RAFAELA VILELA

 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:

 a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e amparo social ao deficiente; 

eb) REJEITO a arguição preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre a 

cessação do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal 

inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de 

regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98869 Nr: 1386-02.2016.811.0009

 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: MARIA APARECIDA MARTINS 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:

 a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e amparo social ao 

deficiente.b) ACOLHO a arguição preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre a cessação do benefício e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal superior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 433-38.2016.811.0009

 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: NELSON JACOBUCY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:MT 19.949
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de NELSON JACOBUCY, brasileiro(a), agricultor, portador(a) da CI/RG nº 

439918 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 363.046.111-53, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44 da 

Lei 8.213/91;b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita 

apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após 

a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da 

CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 1º/04/2016, 

data posterior à cessação do benefício (fl. 45);c) REJEITAR a arguição 

preliminar da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 1183-79.2012.811.0009

 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: DEMILSON APARECIDO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 92/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58878 Nr: 500-42.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 

- OAB:15993-O/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação à 

execução (embargos) apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81088 Nr: 2132-06.2012.811.0009

 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: ZULEIDE GOMES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação à 

execução apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82048 Nr: 3055-32.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES MARÇAL 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, providencie o devido prosseguimento do feito, 

ante o certificado às fls. 66.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000056-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FRANZOIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000056-79.2018.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE IMAGEM, FORNECIMENTO DE 

ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: DAIANE FRANZOIA 

RÉU: CAB COLIDER LTDA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

obrigação de não fazer e declaração de inexistência de débito c.c. pedido 

de indenização por danos morais proposta por DAIANE FRANZOIA em 

desfavor de CAB COLÍDER LTDA, ambas devidamente qualificada nos 

autos. A parte requerente postula a gratuidade da justiça aduzindo não ter 

condições para arcar com os mencionados encargos sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família. Determinou-se a emenda da inicial para a 

comprovação da hipossuficiência (id. 11693760), vindo a parte autora 

juntar comprovante de inscrição de microempresária individual em seu 

nome (id. 11945501). II - FUNDAMENTAÇÃO A parte requerente emendou 

a petição inicial juntando aos autos comprovante de inscrição de 

microempresária individual e limitou-se a informar que possui renda mensal 

familiar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem qualquer 

comprovação do propalado rendimento. Entanto, deixou ela de atender a 

integralidade do despacho de id. 11693760, o qual determinava a 

comprovação de hipossuficiência dela e de seu(sua) cônjuge, já que 

informou o estado civil de casado(a) no petitório inicial, com cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF). Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) 

salários mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 
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solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. A par disso, constituiu 

advogado particular para o ingresso da demanda. Com isso, não 

demonstrada a hipossuficiência da unidade familiar composta por ela e 

pelo marido, resta impossível a concessão do benefício pleiteado. É que o 

instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da expressão, 

constitui benefício que deve ser deferido apenas aos efetivamente 

necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, 

que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de recursos a 

assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à justiça. Daí 

que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a Carta Política 

de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar tributos, dever este 

que possibilita ao Estado a consecução de suas finalidades, objetivos e 

diretrizes, do que não se pode dispor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte autora comprovado a 

hipossuficiência financeira dela e da unidade familiar, nos termos dos arts. 

5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 456, § 

1º, da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 23 

de março de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000344-27.2018.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária com 

pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada MARIA APARECIDA 

SANTANA DOS SANTOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aduz a autora, em síntese, que possui todos os requisitos necessários 

para perceber o benefício pleiteado e, por isso socorre a este Juízo. Com 

a inicial, vieram os documentos. DECIDO. 1 - Inicialmente, preenchidos os 

requisitos legais (NCPC, art.319), RECEBO a petição inicial devidamente 

emendada em todos seus termos. 2 - Ademais, almeja a requerente a 

concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciada com o recebimento de auxílio-doença a que julga fazer direito 

logo no início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e 

de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, estando 

presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da sentença final no 

tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado a parte 

requerente, através do acervo documental, estar acometida das 

patologias relacionadas aos CIDs: G40 (epilepsia); F06.7 (transtorno 

cognitivo leve); R19.0 (massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e 

pélvica) M54 (dorsalgia) e T51 (efeito tóxico do álcool), havendo, portanto, 

probabilidade do direito nesta fase procedimental. No mais, pode-se extrair 

dos autos que a autor juntou documentos demonstrando que detinha a 

qualidade de segurada e carência necessária. Assim, entendo 

demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessário ao 

deferimento da tutela de urgência. Quanto ao perigo de dano (periculum in 

mora), considerando que a parte autora é economicamente 

hipossuficiente, aliado a demonstração sumária da impossibilidade de 

trabalhar, uma vez que do atestado médico colacionado ao ID 11834796, 

constata-se que a mesma se encontra incapacitada para o trabalho por 

um período mínimo de 6 (seis) meses, verifica-se também suficientemente 

satisfeito tal requisito. Deste modo, entendo que a autora não pode ficar 

desamparada a mercê do tempo, tendo em vista que a aplicação da 

medida possui caráter alimentar. Saliente-se, uma vez mais, que a 

presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

IMPLANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO PELA AUTORA 

(AUXÍLIO DOENÇA), trazendo documentos aos autos que comprovem o 

restabelecimento do benefício, sob pena de incorrer em crime de 

prevaricação. Ainda, acerca da exigência que a Autarquia Federal faz 

para que sejam fixados datas de cessação do benefício previdenciário de 

auxílio doença, vale ressaltar que, prediz o § 8º, do art. 60, da Lei 

8.213/91, “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício”. No entanto, é fato, que não é possível a 

fixação de prazo para cessação de benefícios, pelo Poder Judiciário, em 

casos como o do presente feito, que dependem da realização de perícia 

médica pelo respectivo expert, pois, apesar de o Juiz não estar adstrito à 

conclusão do laudo médico a ser apresentado, podendo se convencer de 

outros elementos coligidos autos, não há dúvida que àquele (laudo 

pericial) é que poderá trazer com mais certeza o tempo de duração do 

benefício. 3 - Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez 

que neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. 4 - 

Ademais, diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde 

se extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas 

audiências de conciliação, bem como em razão das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, NOMEIO 

como perito do juízo o Dr. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM/MT 3025, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. 6 - In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 7 - Nos termos do artigo 

1º da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito 

da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados 

os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 305/2014 – CJF, FIXO os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem percorridas são 

extremamente grandes, as condições de vida e trabalho são precárias, o 

que não gera atrativos para que médicos se instalem e exerçam a 

profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa inexorável 

realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados os 

médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 
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aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. 8 - Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como 

indicação de novos quesitos. 9 - Tendo em vista a parte autora já ter 

apresentado quesitos para pericia judicial (ID n. 11834746 – Pág. 11), 

DETERMINO que, após decorrido o prazo acima indicado e, nada sendo 

requerido, INTIME-SE a especialista para que designe data para realização 

da perícia, devendo apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem 

como os apresentados pelo juízo in verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) 

laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? B. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? C. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº D a L). D. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de 

seu trabalho habitual? E. A patologia incapacitante em questão decorre de 

acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? G. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? H. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? J. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) 

periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou 

contaminação por radiação? 10 - Encaminhe-se a Sra. Perita os quesitos 

das partes, bem como os quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, 

assim que informada da data da realização dos trabalhos periciais, 

proceder às intimações necessárias, bem como, enviar ao profissional 

nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por este juízo. 11 - 

Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, 

art. 183), oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico. 12 - Em 

seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 13 - Com a 

manifestação das partes, REQUISITE-SE pagamento, conforme Capítulo V 

da Resolução 305/2014. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, 19 de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000349-49.2018.8.11.0009 AUTOR: 

GEOVANA VITORIA DE CARVALHO OLIVEIRA REPRESENTANTE: 

GLACIELLY REGINA DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão Benefício Assistencial, com pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela ajuizada por GEOVANA VITÓRIA DE CARVALHO 

OLIVEIRA, representada por sua genitora GLACIELLY REGINA DE 

CARVALHO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, todos devidamente qualificados nos autos. Afirma na exordial, 

fazer jus à concessão do benefício ora pleiteado, uma vez que é 

portadora de paralisia cerebral com quadro severo de comprometimento 

cerebral. Contudo, feito requerimento administrativo, o mesmo fora 

indeferido por motivo de renda per capita superior. DECIDO. 1 - 

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), RECEBO a 

petição inicial em todos os seus termos. 2 – Ademais, almeja a requerente 

a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciado com o recebimento de benefício assistencial a que julga fazer 

direito logo no início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de 

urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Nesse sentir, apesar de todo acervo documental juntado 

pela autora, compulsando os autos, observa-se que não existem, por ora, 

provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que 

pairam dúvidas acerca da renda familiar (não há qualquer prova 

documental sobre sua situação de miserabilidade), não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano, 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação em momento oportuno. 3 - Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). 4 - Ademais, diante do 

ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista a 

natureza do pedido, desde já, INTIME-SE a Assistente Social credenciada 

a este Juízo para realizar estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, devendo o relatório ser apresentado no prazo de 15 dias, 

respondendo aos seguintes quesitos do juízo: A- Qual a composição do 

núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º,Lei 8.742/93), 

assim considerados o requerente, o cônjuge, a companheira, o 

companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

anos ou inválido, os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido? B- Qual a renda mensal bruta 

familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), considerando a soma dos 

rendimentos brutos auferidos mensalmente, composta por salários, 

proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência 

pública ou privada, comissões, pro-labore, outros rendimentos do trabalho 

não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 

rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de 

Prestação Continuada, ressalvada a renda decorrente de benefício 

assistencial já percebido por idoso, em até um salário mínimo (art 34, 

parágrafo único, Estatuto do Idoso)? C- Foi apresentado algum 

comprovante de renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações 

obtidas quando da visita social? D- As condições sócio-econômicas da 

família são compatíveis com a renda informada? E- A residência é própria, 

alugada ou cedida? F- Descrever as condições da residência, os móveis, 

automóveis e outros bens, bem como a localização e os benefícios do 
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imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais 

etc. 6 – Demais disso, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Desse 

modo, em razão da actio em apreço tramitar perante este juízo em função 

do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e 

julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, 

NOMEIO como perito do juízo a Dra. Eliana Kawaguti – CRM/MT 3025, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, FIXO os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem percorridas são 

extremamente grandes, as condições de vida e trabalho são precárias, o 

que não gera atrativos para que médicos se instalem e exerçam a 

profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa inexorável 

realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados os 

médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como indicação de 

novos quesitos. 7 - DETERMINO que, após decorrido o prazo acima 

indicado e, nada sendo requerido, INTIME-SE a especialista para que 

designe data para realização da perícia, devendo apresentar o laudo 

pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os quesitos 

apresentados pelas partes, bem como os apresentados pelo juízo in 

verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do 

periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando? B. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? C. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). D. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

H. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual; incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação 

(informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento 

necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) 

total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? J. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

8 - Encaminhe-se a Sra. Perita os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da 

data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos 

apresentados pelas partes e por este juízo (anexo). 9 - Após a juntada do 

laudo médico e estudo socioeconômico, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (CPC, art. 334 e 344). No mesmo ato, INTIME-SE a 

requerida para se manifestar acerca do laudo médico e estudo 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com os respectivos laudos. 10 - Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação. 11 - Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, conforme Capítulo V da Resolução 305/2014. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 19 de março de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA DA COSTA (REQUERENTE)

A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000143-35.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: ADRYAN COSTA, EDICLEIA DA COSTA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Concessão Benefício Assistencial, com pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por Adryan Costa, através de 

sua representante Edicléia da Costa, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos. Afirma na exordial, fazer jus à concessão do benefício ora 

pleiteado, uma vez que é portador de doença neuropsiquiátrica crônica 

“transtorno de déficit de atenção e hiperatividade”, mais conhecida como 

TDAH, tendo despesas com tratamentos que a renda familiar não 

consegue cobrir. Contudo, feito requerimento administrativo, obteve a 

resposta de que não há previsão para a realização da avaliação social 

ante a ausência de assistente social lotada na agencia previdenciária de 

Colider. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. 1 - Inicialmente, 

preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), RECEBO a petição inicial 

em todos os seus termos. 2 – Ademais, almeja o requerente a concessão 

de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento de benefício assistencial a que julga fazer direito logo no 

início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, apesar de 

todo acervo documental juntado pela autora, compulsando os autos, 

observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, já que não há qualquer atestado médico referente 

ao Transtorno alegado, bem como, não há prova qualquer prova 

documental sobre sua situação de miserabilidade, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano, 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação em momento oportuno. 3 - Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). 4 - Ademais, diante do 

ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 337 de 688



impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista a 

natureza do pedido, desde já, INTIME-SE a Assistente Social credenciada 

a este Juízo para realizar estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, devendo o relatório ser apresentado no prazo de 15 dias, 

respondendo aos seguintes quesitos do juízo: A- Qual a composição do 

núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º,Lei 8.742/93), 

assim considerados o requerente, o cônjuge, a companheira, o 

companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

anos ou inválido, os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido? B- Qual a renda mensal bruta 

familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), considerando a soma dos 

rendimentos brutos auferidos mensalmente, composta por salários, 

proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência 

pública ou privada, comissões, pro-labore, outros rendimentos do trabalho 

não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 

rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de 

Prestação Continuada, ressalvada a renda decorrente de benefício 

assistencial já percebido por idoso, em até um salário mínimo (art 34, 

parágrafo único, Estatuto do Idoso)? C- Foi apresentado algum 

comprovante de renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações 

obtidas quando da visita social? D- As condições sócio-econômicas da 

família são compatíveis com a renda informada? E- A residência é própria, 

alugada ou cedida? F- Descrever as condições da residência, os móveis, 

automóveis e outros bens, bem como a localização e os benefícios do 

imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais 

etc. 6 – Demais disso, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Desse 

modo, em razão da actio em apreço tramitar perante este juízo em função 

do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e 

julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, 

NOMEIO como perito do juízo a Dra. Eliana Kawaguti – CRM/MT 3025, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, FIXO os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem percorridas são 

extremamente grandes, as condições de vida e trabalho são precárias, o 

que não gera atrativos para que médicos se instalem e exerçam a 

profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa inexorável 

realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados os 

médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como indicação de 

novos quesitos. 7 - Tendo em vista a parte autora já ter apresentado 

quesitos para pericia judicial (ID 11546369), DETERMINO que, após 

decorrido o prazo acima indicado e, nada sendo requerido, INTIME-SE a 

especialista para que designe data para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem como os 

apresentados pelo juízo in verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa 

(s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? B. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? C. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). D. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? E. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? G. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? H. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? J. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) 

periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou 

contaminação por radiação? 8 - Encaminhe-se a Sra. Perita os quesitos 

das partes, bem como os quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, 

assim que informada da data da realização dos trabalhos periciais, 

proceder às intimações necessárias, bem como, enviar ao profissional 

nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por este juízo (anexo). 

9 - Após a juntada do laudo médico e estudo socioeconômico, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). No 

mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo 

médico e estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com os respectivos laudos. 10 - Em seguida, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. 11 - Com a manifestação 

das partes, REQUISITE-SE pagamento, conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n. 541/2007 da CJF (artigos 3º e 4º da Resolução nº 541). 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder, 16 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18893 Nr: 1199-82.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciárias, no valor de R$ 201,22 (duzentos e um reais e vinte e dois 

centavos), e das taxas judiciárias, no valor de R$ 201,22 (duzentos e um 

reais e vinte e dois centavos), perfazendo o total de R$ 402,44 

(quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), bem como as 

diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), conforme apontado acima, devendo promover o recolhimento e 

comprovar, perante a Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum 

da Comarca de Colíder, no endereço constante do rodapé, no prazo de 
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cinco (5) dias. Os valores retro mencionados deverão ser recolhidos em 

guia única, conforme a espécie (guia para custas judiciárias e/ou guias 

para taxa judiciária). Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de a 

emissão das guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 

item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os 

campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em 

seguida, deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item 

TAXA e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder.ADVERTÊNCIA: 

Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o referido prazo, 

serão tomadas as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de 

dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a 

devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54762 Nr: 2201-09.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC, FHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciárias, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), e das taxas judiciárias, no valor de R$ 129,94 

(cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o 

total de R$ 506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), 

bem como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), conforme apontado acima, devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guia única, conforme a espécie (guia para 

custas judiciárias e/ou guias para taxa judiciária). Neste ato, fica a parte 

devidamente cientificada de a emissão das guias será feita por meio de 

acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, deverá clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e incluir o valor. O sistema 

vai gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de 

Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher 

os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder. ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de 

que, uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56267 Nr: 647-05.2011.811.0009

 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: JOSÉ DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciárias, no valor de R$ 819,18 (oitocentos e dezenove reais e dezoito 

centavos), e das taxas judiciárias, no valor de R$ 819,18 (oitocentos e 

dezenove reais e dezoito centavos), perfazendo o total de R$ 1.638,36 

(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), bem como 

as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), conforme apontado acima, devendo promover o recolhimento e 

comprovar, perante a Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum 

da Comarca de Colíder, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro 

mencionados deverão ser recolhidos em guia única, conforme a espécie 

(guia para custas judiciárias e/ou guias para taxa judiciária). Neste ato, 

fica a parte devidamente cientificada de a emissão das guias será feita 

por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), deverá preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, deverá clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e incluir o valor. O sistema 

vai gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de 

Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher 

os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA. ADVERTÊNCIA: Fica 

a parte advertida de que, uma vez transcorrido o referido prazo, serão 

tomadas as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida 

ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82506 Nr: 3550-76.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEVANI LUZIA DA SILVA OLIVEIRA, CONSTÂNCIA 

MARTINS BORGHEZAN, ROSANGELA DOS SANTOS APOLINARIO 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSE MOREIRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO 

PROCESSO SELETIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/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.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83337 Nr: 691-53.2013.811.0009

 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: CRISTIANE MARTINS GASI ARAÚJO, MISLANE JOZANE 

DA SILVA SOUZA, ROSANA DE JESUS COSTA GERMANN, FERNANDO 

SAUGO DE MELO, TAYS DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA SCAQUETI 

AGUIAR, ANGELA DE MELO RODRIGUES, NAGILCE LARA XAVIER, 

LUCIENE LUZIA DA SILVA DONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO - 

UNOPAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/ 109.730

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83977 Nr: 1357-54.2013.811.0009

 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: IVANIA ALVES DE MOURA, CRISTIANE COUTO MOURA, 

GISELE ALVES DE MOURA RIBEIRO, JHONNY ALVES DE MOURA, 

LOURIVAL ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86936 Nr: 412-33.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILSON JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DA CUNHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/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.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87461 Nr: 857-51.2014.811.0009

 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: MARIA DE FÁTIMA NUNES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:MT/15729

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90054 Nr: 2998-43.2014.811.0009

 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: AGNALDO JOSÉ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SIMÕES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA ARAUJO 

GOUVEIRA - OAB:12.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91874 Nr: 571-39.2015.811.0009

 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: WILSON ANTONIO ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Augusto Trevelin - 

OAB:MT 16910/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/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.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99125 Nr: 1563-63.2016.811.0009

 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: INES VIEIRA SILVEIRA, SUZANA MARCELINO SILVEIRA, 
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SOLANGE MARCELINO DE OLIVEIRA, GILMAR MARCELINO SILVEIRA, 

SERGIO MARCELINO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA, COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/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.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25875 Nr: 2283-84.2003.811.0009

 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: MANOEL LIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Vistos, etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Vania 

Barbiero em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.[...] .Vieram 

os autos conclusos.É o relato do necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, diante do 

pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 248-249 e 

292, a extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.Sem custas.2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 293) 

de levantamento dos valores depositados na Conta nº 1200127276105, da 

Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A (fl. 292), devendo a Secretaria de 

Vara expedir os respectivos alvarás, conforme requerido pelo advogado. 

EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 

450, da CNGC “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”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.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.: 83541 Nr: 897-67.2013.811.0009

 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: MARIA RUIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Maria Ruis da Silva, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação do 

benefício na via administrativa (15/02/2013, fl. 15), perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial 

(05/03/2015, fl. 64), devidamente atualizado.[...] 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

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110613 Nr: 809-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS, ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 809-53.2018.811.0009 – Código nº. 110613

Despacho

Vistos, etc.

1. DESIGNO o dia 21/03/2018, às 13h00min., para audiência de custódia.

2. REQUISITE-SE a apresentação dos flagranteados.

3. Notifique-se o MPE e o advogado de defesa.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 20 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-51.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010039-51.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: SILVANA 

CONCEICAO DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: ANTENOR 

ALEXANDRE DE ALMEIDA . INTIMAR a parte executada, através do(a) 

advogado(a) de todo o teor do extrato de RENAJUD de id.: 12377334 e 

Termo de Penhora de id.: 12381244, para que querendo ofereça 

impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do CPC, tudo em 
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conformidade com a decisão de id.: 11091898. Colíder, 19/03/2018. 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: 1000316-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ROBERTO MARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000316-93.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIO LEME 

ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: MILTON ROBERTO MARIA . Finalidade: 

Intimação da parte exequente por todo o teor do despacho de 

id.:11104774, bem como, para que entregue na secretaria deste juizado 

em 15 dias o título de crédito original, onde ficará retido em pasta própria, a 

ser certificado no feito, sob pena de extinção, a teor dos arts. 798, inciso 

I, alínea “a” e 801, ambos do CPC, carimbando ao final como liquidado, tudo 

em conformidade com a decisão de id.: 6764985. Colíder, 23/03/2018. 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: 1000123-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000123-78.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos em correição. Ante a 

devolução da precatória, ao exequente para manifestação. Colíder, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-50.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIN CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEVINO RIBEIRO SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-50.2016.8.11.0009 REQUERENTE: IBRAHIN CARDOSO 

REQUERIDO: ALDEVINO RIBEIRO SALES Vistos em correição. Defiro como 

requerido. Após ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-50.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIN CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEVINO RIBEIRO SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010052-50.2016.8.11.0009 REQUERENTE: IBRAHIN CARDOSO 

REQUERIDO: ALDEVINO RIBEIRO SALES Vistos em correição. Defiro como 

requerido. Após ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-39.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010152-39.2015.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE MARIA CARDOSO FILHO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em correição. Em atenção ao pedido de 

cumprimento de sentença, tenho por bem consignar que a parte requerida 

informa em petição, que foi deferido o pedido de recuperação judicial de 

sua empresa. Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, tenho 

como imperioso ressaltar que a suspensão em comento, deferida nos 

autos da recuperação judicial, tem previsão no art. 6º, da Lei n.º 

11.101/05, e de acordo com referido Diploma Legal, apenas as ações em 

que restem liquidados os valores devidos ao demandante devem ser 

suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis que, hábeis a ensejar 

constrição judicial em desfavor da requerida, recuperanda naqueles 

autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos autos, tenho como 

imperioso atentar-se ao procedimento previsto no Enunciado n.º 51 do 

FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído título 

executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em favor 

da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da sentença 

de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a competente 

certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do Enunciado 

n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, 

com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 

12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-39.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E  CRIMINAL  DE COLÍDER INT IMAÇÃO Processo : 

8010152-39.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOSE MARIA 

CARDOSO FILHO Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Finalidade: Intimar 

a parte requerente, através do advogado, por todo o teor do 

despacho/decisão id.: 11109777, bem como, da Certidão de Crédito id.: 

12384099, para, querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Colíder, 23/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 
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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: 1000373-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEQUITI COSMETICOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000373-77.2018.8.11.0009 Parte Autora: ANDREIA GONÇALVES ROCHA 

PESSOA DE CARVALHO Parte Ré: JEQUITI COSMETICOS FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de abril de 2018, 13h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 22 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(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 COLÍDER Processo: 1000378-02.2018.8.11.0009 

Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA Parte Ré: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS Npl I 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 26 de abril de 2018, 

14h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 22 de março de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000376-32.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de abril de 2018, 13h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 22 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA DE AMORIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000381-54.2018.8.11.0009 Parte Autora: CLAUDILEIA DE AMORIM 

SANTOS Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de abril de 2018, 15h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 22 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000383-24.2018.8.11.0009 Parte Autora: : MARCOS ANTONIO BATISTA 

GONSALVES Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de abril de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 22 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010455-53.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIO LEME 

ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT . FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente sobre a petição da 

parte executada de id.: 12383119, para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 23/03/2018. 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: 1000129-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000129-85.2017.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: SELMA 

APARECIDA DE LIMA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de Maio de 2018 às 15:00, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHUAN MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001098-03.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JHUAN MIRANDA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS . Finalidade: INTIMAR a parte 

requerente, através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)Procurador(a), para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 12363335) 

no prazo legal. Colíder, 23/03/2018. 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: 8010428-36.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACIEL DE FREITAS OAB - PR0049099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010428-36.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: PET CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: MARCELO 

ALEXANDRE FERREIRA . Finalidade: Intimar a parte requerente, através do 

advogado, por todo o teor do despacho de id.: 10167213, para manifestar 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 23/03/2018. 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: 8010354-79.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010354-79.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: MARIA ERCILIA COTRIM 

GARCIA STROPA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos em correição. Intime-se a requerente para que atualize 

os cálculos em 10 dias. Cumpra-se. Colíder-MT, 13 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002101-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002101-90.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, 

para apresentar cálculo atualizado, no prazo de cinco dias, adequado à 

exatidão do Provimento n.° 11/2017-CM, especialmente, no que competir à 

parte exequente, as disposições previstas no seu art. 3.° e anexo II, 

atinentes à forma de apresentação, indexadores e juros de mora a serem 

aplicados ao cálculo, conforme decisão de id.: 11125868. ANA MARIA 

GUIMARAES 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: 8020030-85.2015.8.11.0009

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:

JOSE ALVES DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Processo: 8020030-85.2015.8.11.0009 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12 de junho 

de 2018 às 13h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. ANA MARIA GUIMARAES Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 
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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: 8010336-29.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010336-29.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: NORTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: SUZANA ALMEIDA DOS 

SANTOS Vistos em correição. Defiro como pugnado. Cumpra-se na 

íntegra. Intimem-se. Colíder, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010558-31.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SELESTINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010558-31.2013.8.11.0009 EXEQUENTE: ELIZANGELA DE ABREU 

EXECUTADO: ANA LUCIA SELESTINO Vistos em correição. Defiro como 

pugnado. Cumpra-se na íntegra. Intimem-se. Colíder, 13 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010787-54.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARAUJO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010787-54.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: TIAGO ARAUJO SANTIAGO 

Vistos em correição. Defiro como pugnado. Cumpra-se na íntegra. 

Intimem-se. Colíder, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010332-89.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDENI DE MENESES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010332-89.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: NORTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ANTONIO VALDENI DE MENESES 

Vistos em correição. Defiro como pugnado. Cumpra-se na íntegra. 

Intimem-se. Colíder, 13 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010556-90.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GUIMARAES SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010556-90.2015.8.11.0009 Parte Autora: ELISANGELA DE ABREU Parte 

Ré: PATRICIA GUIMARÃES SANCHES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de maio de 2018, 15h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC). Colíder/MT, 23 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010552-53.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE KARLA SANTANA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010552-53.2015.8.11.0009 Parte Autora: ELISANGELA DE ABREU Parte 

Ré: JOYCE KARLA SANTANA DE CAMPOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de maio de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC). Colíder/MT, 23 de março de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000684-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA OLINDINA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CITAÇÃO Processo: 

1000684-05.2017.8.11.0009 Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EMBARGOS DE TERCEIRO. Parte EMBARGANTE: 

FILOMENA OLINDINA DA SILVA Parte EMBARGADO: JOSE MARIA 

CARDOSO FILHO FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA, através do advogado, por todo o conteúdo da 

Decisão/Despacho Judicial de id.: 11103345, Petição Inicial e documentos 

de id.: 6755586 e seguintes, para, no prazo legal, querendo, responder à 

ação. Colíder, 23/03/2018. 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

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118843 Nr: 1519-59.2018.811.0046

 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: AMALIA ROMEIROS, WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MARQUES, JOSÉ ROBERTO 

MARQUES TANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC.

2 – Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

3 – No tocante ao pedido de concessão de tutela de urgência para fixação 

de alimentos provisórios, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, os quais passo a analisar.

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos 

efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo 

a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que a parte não 

comprovou a probabilidade do direito, uma vez que não elementos nos 

autos, ao menos nessa fase processual, que indicam que a parte 

requerida agiu com culpa.

Saliento apenas com o croqui de fls. 44 não há como verificar se o 

causador do dano agiu com negligencia ou impudência, vez que este não 

está claro e ilegível em alguns pontos.

Não há comprovação também do perigo do dano, tendo em vista que a 

parte autora deixou transcorrer mais de um ano para pleitear a presente 

medida.

Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação.

4 – Designo audiência de conciliação para o dia 18 de Junho de 2018, ás 

13:00 horas, a ser realizada no CEJUSC da comarca.

Cite-se e intime-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória 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).

5 – Intime-se a parte autora acerca desta decisão, por meio do seu 

advogado constituído, via DJE, para que compareça à audiência 

designada.

 6 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82953 Nr: 4205-29.2015.811.0046

 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): JACKSON DE MATOS BICALHO, ORALDA 

BATISTA DE MATOS BICALHO , OSVALDO ELIAS BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora na pesoa do seu 

advogado para, proceder a retirada da Carta de Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38704 Nr: 3402-85.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, INCOMEX - 

INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26836 Nr: 819-35.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A OLIVEIRA CARVALHO M.E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63031 Nr: 1144-34.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE COMODORO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES 

SANTOS SILVA - OAB:MT/15.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61535 Nr: 3364-39.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINO SURIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807A OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31199 Nr: 2145-93.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HILTON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66761 Nr: 466-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA MATTANA SEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE HEY GARANHANI - 

OAB:56052, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72979 Nr: 313-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIMAR BILHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUARIA SUL DO ARIPUANÃ, 

CANORPA- COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO NORTE DO 

PARANÁ, COOPERATIVA AGROPECUARIA PIONEIRO LTDA- CANORP, 

COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE IVAIPORÃ LTDA, 

COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO LTDA - COPROCAFÉ, COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS 

CAFEICULTORES DE PORECATUN LTDA, COOPERATIVA DOS 

CAFEICULTORES DE MANDAGUARI LTDA, CARLOS ALBERTO PREST, 

EUZÉBIO ANDRÉ GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS CABULON 

- OAB:PR/38226

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para retirar 

nesta secretaria as Cartas Precatórias expedidas no presente feito com o 

fim de promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, 

no prazo legal, comprovar nos autos a distribuição, para retirar nesta 

secretaria o edital expedido para citação dos requeridos e providenciar a 

sua publicação, bem como junte aos autos o Estudo Cadastral do imóvel 

conforme solicitado pela Fazenda Estadual às fls. 265 . Intimo ainda a ré 

Agropecuária Sul do Aripuanã LTDA, através do advogado peticionante às 

fls. 253, para que oferte constestação e providencie a regularização de 

sua representação, com a juntada de procuração outorgada ao advogado 

peticionante e documentos constitutivos da pessoa jurídica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 2899-25.2015.811.0046

 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): PAULO ALEIXO DA SILVA ME, PAULO ALEIXO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para informar novo 

endereço do executado, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça 

acostada na Carta Precatória de Ref. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 3141-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAEL FERRARI - OAB:38067/RS, 

LENITA TEREZINHA WERNER GIORDANI - OAB:18.707/RS, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23577 Nr: 1018-91.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A

 Certifico e dou fé que os documentos de fls. 105/119 mencionados pela 

parte requerida na petição de fls. 129, na verdade são cópias anexadas 

na petição de fls. 103/104 petição esta protocolada pelo requerente.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114657 Nr: 7243-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR.Cite-se a (s) parte (s) 

requerida (s) mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344 c/c art. 345 todos do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 22 de 

março de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 115139 Nr: 7446-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR.Cite-se a (s) parte (s) 

requerida (s) mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344 c/c art. 345 todos do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 22 de 

março de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70914 Nr: 3443-47.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON NUNES DE FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual, intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Cadastre no sistema Apolo o advogado dativo nomeado nos autos em 

favor da parte requerida, caso já não o tenha feito, se porventura 

existente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73658 Nr: 568-70.2015.811.0046

 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: Cerâmica Comodoro Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

1) Retifique-se no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC.

 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 3) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 4) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91296 Nr: 2686-82.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON DE ASSIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos.

Após, intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído para, 

caso queira, impugne em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39237 Nr: 251-77.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

FABIO ROCHA NIMER, REAL BRASIL CONSULTORIA, valdirene correia 

belai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos em correição.

Aponhe a senhora Gestora Judicial sua assinatura na certidão retro. 

Ademais, considerando que o processo encontra-se devidamente 

instruído, sem nulidades ou irregularidades a serem sanadas, bem como, 

não há necessidade de quaisquer medidas saneatórias a sua 

regularização, aguardando-se, apenas, a prolação de sentença.

No mais, considerando tratar-se de caso que está a demandar estudos, 

com fundamento na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – 

C.N.G.C, volte-me os autos conclusos para sentença que será proferida 

após o término do período correicional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37753 Nr: 2451-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Vistos em correição.

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 1014-78.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ROCKENABACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, JULIANA PATRÍCIA 

ROCKENBACK - OAB:RO/8.404, RUBIA ANDRÉA BRAMBILA - 

OAB:RO/4.428, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - OAB:4461/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 Vistos em correição.

Considerando o teor da petição retro, manifeste-se a parte contrária por 

meio de seu advogado constituído/defensor dativo/procurador em 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66763 Nr: 468-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, PARTE NÃO 

IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR BERNARDO JORGE - 

OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 Vistos em correição.

Notifique-se o perito nomeado nos autos via e-mail se existe possibilidade 

de minoração dos honorários periciais, encaminhando-se cópia digitalizada 

da petição retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104614 Nr: 2911-68.2017.811.0046

 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: TATIANE ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de laudo pericial aconstado aos autos na ref:36, 

bem como o despacho de ref: 39, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97536 Nr: 5489-38.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial acostado aos autos na ref: 51, 

bem como o despacho de ref: 54, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28986 Nr: 2947-28.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205/MT

 Vistos em correição.

 Considerando que existem documentos pendentes de juntada consoante 

lembrete no sistema Apolo que assim dispôs: "Documento pendente de 

Juntada: Petição do Réu protocolado em: 16/02/2018 às 18:10:11 pelo PEA 

sob nº 117130", proceda com a referida juntada. No mais, proceda com 

reenumeração das páginas do feito, considerando que existem páginas 

com a mesma numeração em duplicidade, bem como identifique 

adequadamente os volumes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 813-52.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BRITZKE, NOELI BRITZKE, LEVINO KRUGER, 

MARINES BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FRANCESCON MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual, intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Cadastre no sistema Apolo o advogado dativo nomeado/advogado 

constituído nos autos em favor da parte requerida, caso já não o tenha 

feito, se porventura existente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70914 Nr: 3443-47.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON NUNES DE FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 Tendo em vista o despacho acostado aos autos de ref: 52, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando 

de forma fundamentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111527 Nr: 5940-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVESTRE MARQUES, MANOEL SILVESTRE 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:MT 13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 
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OAB:9877-B

 Vistos em correição.

Apensem-se o presente feito aos autos de cód. 101057.

Certifique a tempestividade dos embargos apresentados, bem como da 

impugnação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71356 Nr: 3625-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alcir Rodrigues de 

Vargas - OAB:5.881-A/MT, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, 

RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos em correição.

Certifique a tempestividade dos embargos de declaração apresentados 

nos autos.

Após, ante o caráter infringente, intime-se a parte contrária para 

contrarrazoar, caso queira, em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71310 Nr: 3610-64.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados/bloqueados 

nos presentes autos.

Ante ao exposto, determino à Gestora que proceda à transferência do 

montante depositado/bloqueado nos presentes autos, devidamente 

atualizado, na forma solicitada.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se junto a Conta Única, solicitando a vinculação.

 Após, junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Por fim, não havendo mais pendências, traslade cópia da sentença para o 

feito em apenso e remetam-se os autos a Central de Arrecadação e 

arquivamento, devendo os autos serem arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71553 Nr: 3704-12.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOÃO GUADAGNIN, JOÃO ALCIR RODRIGUES 

DE VARGAS, RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:21954, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - 

OAB:5881/A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A, CARMEN GLÓRIA ARRIAGADA BERRIOS - 

OAB:20668, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB: 18.603/B 

/MT, EMILIANA SILVA SPERANCETTA - OAB:22234/PR, FERNANDO 

O'REILLY CABRAL BARRINUEVO - OAB:OAB/PR 20.668, GERCELENE 

FERNANDES PINTO - OAB:17034 /MT, GIOVANI GIONÉDIS - OAB:8.128 

/PR, GIOVANI GIONÉDIS FILHO - OAB:39496, GISLAINE CRISPIM DE 

FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16555-A, ROBERTO CORDEIRO JUSTUS - OAB:27078, SANDRO 

RAFAEL BONATTO - OAB:22788

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados/bloqueados 

nos presentes autos.

Ante ao exposto, determino à Gestora que proceda à transferência do 

montante depositado/bloqueado nos presentes autos, devidamente 

atualizado, na forma solicitada.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se junto a Conta Única, solicitando a vinculação.

 Após, junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Por fim, não havendo mais pendências, traslade cópia da sentença para o 

feito em apenso e remetam-se os autos a Central de Arrecadação e 

arquivamento, devendo os autos serem arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69860 Nr: 2894-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO JOÃO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra o despacho exarado no feito em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115011 Nr: 7396-14.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL RINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou doutro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87014 Nr: 1227-45.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, ISABELLA MEIJUEIRO EDO RODRIGUES - OAB:145.795/ 

RJ, RENATA RIBEIRO CAMPOS - OAB:145.729/ RJ

 Vistos em correição.

Certifique a tempestividade dos embargos apresentados.

Após, considerando o caráter infringente, intime-se a parte contrária para 

contrarrazoar, caso queira.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110085 Nr: 5333-16.2017.811.0046

 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: EMÍDIO CRISOSTOMO BARBOSA, VANILDA LEONIZIA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ FERNANDES DA CUNHA, FRANCISCA 

CÂNDIDA CAMARGO DA CUNHA, HARMONIA ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDE DA SILVA 

SEGISMUNDO - OAB:532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o requerimento apresentado pela parte autora, consistente na 

possibilidade de recolhimento de custas aos final do processo. Todavia, 

DEFIRO o parcelamento das custas. A possibilidade de parcelamento de 

custas encontra-se positivada pelo CPC/15, em seu art. 98, §6º, senão 

vejamos:

 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

 Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte requerente não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no art. Art. 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça, que determina sejam observadas, as alegações apresentadas 

pela parte requerente.

 Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais, 

considerando as razões apresentadas pelo requerente.

 Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento nos moldes do art. 468, §7º, CNGC/MT.

 Remeta os autos ao cartório distribuidor, para que, seja efetuado o 

cálculo do montante a ser recolhimento mensalmente pela parte autora nos 

moldes do art. 468, §7º, CNGC/MT. Após, intime-se a parte autora para 

impulsionar o feito em 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78250 Nr: 2477-50.2015.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta nos termos do 

inc. I, do art. 487, CPC, acolho o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DO 

CASAL LITIGANTE, rompendo-se o vínculo matrimonial existente entre 

VENINA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA e ATHAIDE QUEIROZ FERREIRA. 

Ademais, fica consignado que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira qual seja: VENINA MARIA MORAES DE ALMEIDA. Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de providenciar as 

necessárias averbações.Expeçam-se os mandados pertinentes. Certifique 

se houve a expedição de certidão em favor do advogado dativo. Em caso 

negativo, expeça-se. Não tendo sido arbitrado valores, desde já arbitro em 

02 URH pelo múnus exercido pelo advogado dativo.Condeno o requerido 

em custas processuais. Deixo de condenar a parte requerida em 

honorários advocatícios tendo em vista que, a Emenda Constitucional nº 

80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura 

e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor [TJ/MT - AgR 25747/2016]. Após, com o 

trânsito em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 22 de março de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68690 Nr: 2044-80.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO APARECIDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da PERÍCIA MÉDICA 

designada para a data: 06 de Abril de 2018, a partir das 13:00h, no Fórum 

dessa Comarca, conforme R. Decisão

de pág.: 74/75, dos autos do processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 2799-41.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE PALHARIM, JOICI AMANN, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte embargada, na 

pessoa de sua advogada, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor referente à diligência a ser cumprida 

pelo srº Oficial de Justiça, a saber: "Um Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação do imóvel de Mat.: 234, inscrito no CRI desta Comarca". Segue 

em anexo a esta intimação, tabela própria dos valores diligênciais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38903 Nr: 3601-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN, JOICI AMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de sua advogada, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor referente à diligência a ser cumprida 

pelo srº Oficial de Justiça, a saber: "Um Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação do imóvel de Mat.: 234, inscrito no CRI desta Comarca". Segue 

em anexo a esta intimação, tabela própria dos valores diligênciais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39036 Nr: 52-55.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 

caso queira, especifique as provas a serem produzidas, conforme 

Decisão exarada na data: 12/03/2018, de fls.: 176 dos autos do processo 

em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118179 Nr: 1235-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALENTIM WINGENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tenho que a inicial merece emenda para que se sane os seguintes pontos:

1- Apresente o autor os bens a serem dados em caução, individualizando 

os respectivos valores;

2- Sob pena de indeferimento, intime-se o autor para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, vez que não foram recolhidas as custas 

processuais, pois se aplica no presente caso o disposto no artigo 1.043, 

da CNGC/MT, onde só há dispensa de recolhimento de custas se a 

execução for definitiva, o que não pe o caso dos autos.

Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Comodoro/MT, 23 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118702 Nr: 1449-42.2018.811.0046

 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): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tenho que a inicial merece emenda para que se sane o seguinte ponto:

No requerimento de tutela de urgência consta, como lapso temporal ‘maior 

brevidade’ possível para realização da obra pleiteada na inicial.

Ora, não há como se quer analisar um pleito de tal ordem, pois não há 

marco certo para que se possa começar a incidir possível sanção por 

descumprimento.

Nessa senda, determino a emenda da inicial sob pena de indeferimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes acima delineados.

Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Comodoro/MT, 23 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66793 Nr: 496-20.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que apresentem as suas Alegações Finais, 

dentro do prazo de 15 (quize) dias, conforme preceitua o §2º do Artigo 

364 do CPC.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107880 Nr: 4418-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RECIO GARCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA NUNES GUIMARÃES 

COSTA - OAB:4704/RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Feitas as advertências das consequências do descumprimento das 

condições anteriormente, que darão ensejo à pena privativa de liberdade, 

o MM. Juiz indagou ao recuperando se aceitava e prometia cumprir as 

condições impostas.

 Tendo em vista que foi informado as condições de cumprimento de pena, 

determino o seu cabal desfecho.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117376 Nr: 884-78.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

21,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107880 Nr: 4418-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RECIO GARCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA NUNES GUIMARÃES 

COSTA - OAB:4704/RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Feitas as advertências das consequências do descumprimento das 

condições anteriormente, que darão ensejo à pena privativa de liberdade, 

o MM. Juiz indagou ao recuperando se aceitava e prometia cumprir as 

condições impostas.

 Tendo em vista que foi informado as condições de cumprimento de pena, 

determino o seu cabal desfecho.

Saem os presentes intimados.
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Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-40.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

8010291-40.2016.8.11.0046 Certifico que, diante da certidão do Senhor 

Oficial de Justiça juntada ao ID 5440065, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

para intimar a reclamante, na pessoa do seu patrono, para se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. COMODORO, 23 de março de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-40.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

8010291-40.2016.8.11.0046 Certifico que, diante da certidão do Senhor 

Oficial de Justiça juntada ao ID 5440065, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

para intimar a reclamante, na pessoa do seu patrono, para se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. COMODORO, 23 de março de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-07.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO (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 COMODORO Certidão Processo n. 

1000185-07.2017.8.11.0046 Certifico que, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de designar o dia 13/06/2018 as 10h00 para a realização 

de nova audiencia. COMODORO, 23 de março de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-07.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO (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 COMODORO Certidão Processo n. 

1000185-07.2017.8.11.0046 Certifico que, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de designar o dia 13/06/2018 as 10h00 para a realização 

de nova audiencia. COMODORO, 23 de março de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-13.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000204-13.2017.8.11.0046 Certifico que, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de designar o dia 13/06/2018 as 10h30min para a 

realização de nova audiencia de conciliação. COMODORO, 23 de março de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-13.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000204-13.2017.8.11.0046 Certifico que, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de designar o dia 13/06/2018 as 10h30min para a 

realização de nova audiencia de conciliação. COMODORO, 23 de março de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-79.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NAILDE BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

8010431-79.2013.8.11.0046 Certifico que, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

coma finalidade de designar o dia 13/06/2018 as 11h00 para a realização 

de nova audiencia de conciliação. COMODORO, 23 de março de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11035 Nr: 1150-90.2003.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO JORGE DOS SANTOS, FRANCISCO 

BENEDITO DA SILVA, EVANDRO CESAR PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, OLAVO DAVID 

JUNIOR - OAB:39.505/PR

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

A Reabilitação Criminal é um benefício jurídico criado com o intuito de 

restituir o condenado ao seu status quo ante, ou seja, para sua situação 

anterior à condenação, retirando de sua ficha de antecedentes criminais 

as anotações negativas nela apostas.

 Portanto, INDEFIRO o pedido do autor do fato, posto que não há que se 

falar em Reabilitação, tendo em vista que não houve sentença 

condenatória contra Evandro Cesar Padovani, pois à fl. 324, foi declarado 

extinta sua punibilidade, pelo advento da prescrição.

Sendo assim, DETERMINO que sejam os autos arquivados com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29762 Nr: 840-74.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO RICARDO GONÇALVES MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, TELEMONT - 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕ S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690, MARCEL RIBEIRO TARQUINIO DALTRO - OAB:DF/23178, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662-MT

 Diante da juntada dos documentos as fls 211/216 pela reclamada BRASIL 

TELECOM (OI S/A), por determinação do MM Juiz de Direito Dr.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos para abrir vista as 

demais partes para manifestação, pelo prazo de cinco dias, bem como, 

para que a recorrida (recurso inominado) apresente as suas 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 1201-91.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cuida-se de execução de título extrajudicial por Gor Amadeu Coco Rubim, 

em desfavor de Vinicius Fernando Costa Matos, regularmente 

representados e qualificados.

A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Fundamento e decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê 

da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção 

aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, 

fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico. Nessa 

senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, a parte 

exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto, após decorrer o prazo, o mesmo apenas requereu a 

suspensão do processo, conforme nota-se em petição de fl. 87. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. Oficie-se 

o Cartório de Registro para efetuar o levantamento de penhora de fl. 59. 

Às comunicações de praxe. Sem honorários, eventuais custas finais pelo 

autor. Após, ertificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83394 Nr: 3860-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA DA ROCHA PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104993 Nr: 8643-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL LA HIRE COIMBRA RODRIGUES MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.L.D. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, 

KELLY DE VLIEGER MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 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 os Embargos 

Monitórios e documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64276 Nr: 913-47.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105249 Nr: 8766-39.2017.811.0010

 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 de Lourdes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105301 Nr: 8786-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a petição e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109924 Nr: 1149-91.2018.811.0010

 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: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 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 157657 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/06/2018 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): 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:

 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 157653 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/06/2018 às 13h30hs.

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): 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:

 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 157645 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/06/2018 às 13h00hs.

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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109004 Nr: 724-64.2018.811.0010

 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: ROSA CESÁRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, ENPA - 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/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 157621 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 19/06/2018 às 13h00hs.

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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 812-05.2018.811.0010

 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: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 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 157339 e designada Sessão de 
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Conciliação para o dia 05/06/2018 às 13h00hs.

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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110467 Nr: 1405-34.2018.811.0010

 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: RMGDS, RCGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MARA PEREIRA - 

OAB:21800/O, ROSANE FELISBERTO - OAB:23.991/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 157298 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 29/05/2018 às 13h00hs.

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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 1433-02.2018.811.0010

 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: RONALDO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 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 157286 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 21/05/2018 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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103763 Nr: 8062-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:149.225 - SP

 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 157280 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 21/05/2018 às 14h300hs.

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 1805-29.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CELESTE PARMIGIANI, ANSELMO 

CELESTE PARMIGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1805-29.2010.811.0010 – Código 34249

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: ANSELMO CELESTE PARMIGIANI e ANSELMO CELESTE 

PARMIGIANI

CITANDO: Executado: Anselmo Celeste Parmigiani, Cpf: 24123102972, Rg: 

886.981-2 SSP PR Filiação: Eduardo Parmigiani e Maria Parmigiani, data de 

nascimento: 20/02/1953, brasileiro(a), natural de Erechim-RS, casado(a), 

empreendedor, Endereço: Rua Uirapuru, Nº 839, Bairro: Nova Jaciara, 

Cidade: Jaciara-MT e Executado: Anselmo Celeste Parmigiani, CNPJ: 

04365496000158, brasileiro(a), Endereço: Rua Jurema, 256, Bairro: 

Centro, Cidade: Jaciara-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.804,09

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: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, através da 

procuradoria-geral do Estado, vem respeitosamente a presença de Vossa 

Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nos moldes da lei 

6830/80, requerendo a citação dos executados e seus sócios ANSELMO 

CELESTE PARMIGIANI – CNPJ nº-04.265.496/0001-58, ANSELMO CELESTE 

PARMIGIANI – CPF nº-241.231.029-72, valor da causa R$-4.804,10, em 

data de 27/08/2010, que corresponde ao valor do débito com os 

acréscimos legais e honorários. Para que no prazo de 05 dias pague a 

dívida acima citada, representada pela CDA nº-20106412, nos termos do 

artigo 8º a referida lei. Requer, caso não seja efetuado o pagamento 

devido, que seja procedida a penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a presente execução, intimando-se desta os executados e, 

se for o caso, respectivos cônjuges, a fim de garantir o pagamento do 

débito, na eventualidade da penhora recair sobre os bens imóveis, ficando 

desde já requerida. Requer ainda que sejam os executados intimados da 

penhora, para, querendo, interpor embargos, no prazo legal, 

prosseguindo-se a ação até satisfação do débito. Dá-se a presente o 

valor constante da certidão anexa. Termos em que pede deferimento. 

Cuiabá-MT, 27/08/2010. (a) Dr. Jenz Prochnow Júnior – MD. Procurador do 

Estado.

DESPACHO: Vistos em correição. Tendo em vista que restaram infrutíferas 

todas as tentativas de citação pessoal do executado, desde já, determino 

a citação por Edital da parte executada, com fundamento no artigo 8º, 

incisos III e IV, da Lei nº. 6.830/80, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

não comparecendo a parte executada nos autos, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial do executado, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 24 de outubro de 2017. Laura Dorilêo Cândido - 

Juíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 
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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 

no futuro ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que 

expedisse o presente edital que lido e achado vai devidamente datado e 

assinado. Nada mais aos 22/03/02018. Eu....................(Odenil Moreira dos 

Santos – MD. Técnico Judiciário), o digitei. Eu....................(Victor Coimbra 

de Souza – MD. Gestor Judiciário), o conferi e subscrevi.

 Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 1936-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3008-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102597 Nr: 7425-75.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença proposta por Nilza Pereira 

Viana de Lima, em face do Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Considerando o desentranhamento da petição de liquidação de sentença e 

a consequente autuação apartada, foi determinado ao liquidante que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instruísse o pedido com os documentos 

pertinentes ao impulsionamento judicial(Ref. 04), cuja decisão foi publicada 

no DJE em 19/10/2017(Ref. 7).

Entretanto, decorridos 05 meses da data da publicação da decisão, a 

parte autora não cumpriu a determinação(ref. 08).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que as determinações não foram 

devidamente cumpridas, desafiando o indeferimento da petição inicial.

 Conforme se verifica a parte autora foi intimada para que trouxesse aos 

autos os documentos pertinentes ao impulsionamento judicial (Ref.07), 

mantendo-se inerte(Ref. 08).

Isto posto, considerando que não foi sanada a irregularidade conforme 

determinado, INDEFIRO A INICIAL, conforme o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

 Sem custas. Sem honorários advocatícios, vez que a parte requerida não 

ingressou na lide.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108711 Nr: 571-31.2018.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ............Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, na 

forma do art. 290, do CPC, isentando o autor do pagamento de 

custas.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de março de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 1000428-25.2018.8.11.0010 

EXEQUENTE: AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA EXECUTADO: 

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME VISTOS 

ETC, Trata-se de “Execução por Título Extrajudicial”, ajuizada por Auto 

Posto Irmãos Batista LTDA, em face de Transportadora Águas Vivas 

Rodo-Fluvial LTDA, qualificados nos autos. Cite-se o devedor para, em 03 

(três) dias, pagar o valor integral da dívida (art. 829 do NCPC) ou, 

querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data da juntada aos autos do 

mandado de citação (artigos 914 e 915 ambos do NCPC). Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, a executada (art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, 

ambos do NCPC). Intime-se a parte executada para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, requeira o parcelamento da 

dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do NCPC). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Defiro os 

benefícios do art. 212, § 2º do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 23 de março de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente, 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos a guia 

de distribuição da ação, bem como a guia de diligência do oficial de justiça 

para o cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS TAVARES (AUTOR)

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 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Número do Processo: 1000441-24.2018.8.11.0010, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: ELIANE DOS 

SANTOS TAVARES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS ETC, Eliane dos Santos Tavares ajuíza “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito”, em face da Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A, almejando, liminarmente, a concessão da 

tutela de urgência com vistas à manutenção do fornecimento de energia 

elétrica da UC 6/119926-4, bem como que a ré se abstenha de incluir seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito até a resolução do mérito do 

presente litígio. Relata que sempre recebeu as faturas pela cobrança do 

fornecimento do serviço, contudo, foi surpreendida com o envio de uma 

fatura com vencimento em 20/02/2018 no valor de R$ 3.265,04 (três mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) referente a fatura 

de Dezembro de 2017, juntamente com o TOI (Termo de Ocorrência de 

Inspeção n. 664758) informando anormalidade na medição do consumo de 

energia, resultando na cobrança por estimativa. Assevera que nunca foi 

notificada da vistoria realizada pelos prepostos da ré, tendo ciência tão 

somente no ato da cobrança. Requer a concessão da gratuidade da 

justiça, bem como a inversão do ônus da prova. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato necessário. Decido. 1. Da gratuidade das custas 

judiciais. O pedido de justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em 

seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, verbis: ‘‘Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 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, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita a requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade da 

justiça. 2. Da tutela provisória de urgência. Quanto ao pedido de liminar a 

pretensão exposta na peça inaugural prospera. Acerca da tutela de 

urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A 

primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade 

do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie 

Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras 

palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente 

existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular 

a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 

José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que é plenamente 

plausível a alegação da autora quanto à cobrança do débito fora da sua 

média de consumo, conforme demonstrado através da variação de 

consumo dos meses anteriores a dezembro de 2017. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos diante dos inúmeros prejuízos causados 

pela eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como 

pela impossibilidade de obtenção de crédito pela autora caso tenho seu 

nome inscrito nos sistemas de negativos ao crédito. A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CAUTELAR PARA RESTABELECIMENTO DO 

SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 

DA LIMINAR. Presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora, a 

determinação de restabelecimento da energia na unidade consumidora dos 

agravantes é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70051473999, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 19/12/2012) (TJ-RS - 

AI: 70051473999 RS, Relator: Arno Werlang, Data de Julgamento: 

19/12/2012, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 28/01/2013) Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de 

irreversibilidade com a concessão da liminar, considerando a possibilidade 

de revogação da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do 

Caderno Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para determinar 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na UC da requerente, bem como, incluir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em relação ao débito mencionado na peça inicial. 

Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer almejada pelo 

requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do NCPC, 

assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º. Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

o desfazimento de obras (...)”. Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença (...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa (...)”. Com 

efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da 

prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor 

a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o 

cumprimento do provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina 

processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol 

taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas 

executivas – mas obedecem ao princípio da atipicidade. Em outras 

palavras, quando se trata de obrigação específica de fazer, não fazer ou 

entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios 

executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar 

a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso pode o 

magistrado determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da 
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tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o 

mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta. 

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de 

amplos poderes na condução do processo, assumindo posição 

participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em 

decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas 

que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco de se excluir direitos 

merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do 

princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o 

princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas 

executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de 

tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São 

Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, 

reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida 

coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem 

judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para o fim específico 

de determinar que a demandada SE ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/119926-4, 

bem como de incluir o nome da autora no rol de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito referente ao débito mencionado na inicial, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Cite-se a parte 

requerida para, com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que será contado a partir da data do protocolo 

do cancelamento da referida audiência ou da realização da última sessão 

de conciliação, quando não houver acordo (art. 335 do NCPC) sob pena 

de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). Outrossim, em atenção ao 

princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade da Requerente/Consumidora que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, do Requerido/Fornecedor, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do NCPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo à requerida o ônus de comprovar consumo que deu origem a 

cobrança combatida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 23 de março de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 1721-28.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NACISA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1721-28.2010.811.0010

Código 34164

Exequente: Francisca Nacisa da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

 Defiro o pedido de fl. 199.

Expeça-se o alvará de levantamento dos honorários sucumbenciais 

conforme postulado.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento do 

precatório expedido à fl. 200.

Com o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 07 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21306 Nr: 83-62.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR XAVIER DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados da parte Exequente via DJE para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão de fls. 51. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26762 Nr: 239-79.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Certifico e dou fé que, ante o teor da certidão do Oficial de justiça à fl. 155 

- v°, e a certidão de óbito da executada à fl. 156, impulsiono o feito a fim 

de intimar o advogado da parte autora para manifestar-se. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50100 Nr: 1900-88.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar da Silva Monteiro 

Junior - OAB:7670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé que, diante da ausência de manifestação do perito, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora para que, 

no prazo legal, requeira o que entender de direito. Após, remessa a 

conclusão. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 446 Nr: 218-89.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES JOÃO ROSIN, NELCI LAZAROTTO 

ROSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ELIAS NEHMER - 

OAB:4.642, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A - MT, 

SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3882/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data faço a habilitação dos advogados 

citados à fl. 84 NO Sistema Apolo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se requerendo o que entender de direito, bem como 

apresentem aos autos o Instrumento de Procuração. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52709 Nr: 1281-27.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONNER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367-MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data faço expedir intimação do Advogado do 

exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca do Oficio às fls. 

72/76. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33670 Nr: 1229-36.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JUVENCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, PONTO CERTO 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Tosta Freitas - 

OAB:14041, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13.979, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208

 Certifico e dou fé que, a sentença de fls. 302 Transitou em Julgado sem 

interposição de Recursos. Certifico também que, nesta data remeto os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106363 Nr: 9277-37.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9277-37.2017.811.0010

Código: 106363

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Luiz Carlos Shneider

 VISTOS ETC.,

Município de Jaciara - MT ajuizou a presente “Ação De Execução Fiscal” 

em face de Luiz Carlos Shneider, qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à Ref: 09 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Desnecessário a intimação do executado, ante a ausência de 

contestação.

 Diante da desistência do prazo recursal, remetam-se os autos 

IMEDIATAMENTE ao arquivo com baixas na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 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.: 55776 Nr: 282-40.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

fls.143/146. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88504 Nr: 651-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robbis Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude da licença da Digna Promotora de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 09.04.2018 às 14hs00min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 82235 Nr: 3336-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude da licença da Digna Promotora de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 09.04.2018 às 14hs30min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 90652 Nr: 1697-53.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAUSTINO 

PEREIRA - OAB:16834

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude da licença da Digna Promotora de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 09.04.2018 às 16hs00min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 78956 Nr: 1793-05.2016.811.0010

 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): NELSON RUSSI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude das férias do Digno Promotor de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 05.06.2018 às 16hs30min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 103086 Nr: 7711-53.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude das férias do Digno Promotor de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 05.06.2018 às 17hs00min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109042 Nr: 741-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude das férias do Digno Promotor de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 12.06.2018 às 14hs00min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100734 Nr: 6536-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOR FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude das férias do Digno Promotor de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 12.06.2018 às 15hrs00min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 99099 Nr: 5692-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Fita Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do Provimento n. 56/2007, impulsiono os autos com vistas ao 

(a) Douto (a) Defensor (a) Público (a) a fim de que se manifeste acerca do 

calculo de pena.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 23 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-18.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12064982 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO GONCALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001006-22.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO 
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GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. CLAUDIO 

ROBERTO GONÇALVES ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou a parte promovente que é 

cliente na linha pré-paga, posteriormente se interessou pela linha 

pós-paga e descobriu quando foi fazer a contratação que haviam débitos 

referente a uma linha pós-paga vinculados ao seu CPF com a promovida, 

mas a promovente nega que teria feito essa contratação, apenas possui a 

linha pré-paga Ao final, postulou a desvinculação de seu CPF do contrato, 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

11766481. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11791065 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 11803489. 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 11766481, fl.1), as quais não têm 

o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que, em regra, a simples cobrança indevida por meio de correspondência, 

embora caracterize conduta ilícita por si só, não caracteriza dano moral, 

visto que não tem o condão de levar a presunção de existência de dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque a esta modalidade de 

cobrança não denigre a imagem do consumidor e não gera sentimentos 

indesejados. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 

544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

(...) "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há 

inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano 

moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 

1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). (STJ AgRg no AREsp 

605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não há dano moral 

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 do débito de R$ 217,84 (duzentos e dezessete reais e oitenta 

e quatro centavos); b) indeferir o pedido de danos morais. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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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)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12379581 

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. 12379581 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 . 

1000929-13.2017.8.11.0010 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, 23 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

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 DECISÃO Número do Processo: 

1000132-03.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. REQUERENTE: FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 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, 

pois que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito implica em imediata restrição comercial do 

negativado. Seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto 

às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 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. Certifique-se sobre a realização da audiência designada 

para tentativa de conciliação entre as partes. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação 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)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12384953 

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. 112384953 .
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Advogado(s) Polo Passivo:
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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 etc. GILMAR 

LOPES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A.. Em síntese, alegou que não possui relação 

contratual com a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 11796932 e 

arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir e conexão. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 11791210 e a impugnação à 

contestação apresentada na ID 11843941. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 
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processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual da parte promovente. Portanto, não 

havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Preliminar. Conexão. Com fulcro no artigo 55 do CPC, quando 

duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, 

consideram-se conexas e, consequentemente, devem tramitar de forma 

conjunta para que não haja risco de prolação de decisões conflitantes. 

Nestes casos, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento 

o juízo, conforme dispõe o artigo 59, também do Código de Processo Civil. 

Partindo dessas premissas e em análise do caso concreto, verifica-se que 

não há conexão entre esta demanda e a ação 1001121-43.2017.8.11.0010 

distribuída por sorteio para este Juizado Especial Cível, pois embora as 

partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, 

eis que os contratos discutidos são distintos. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal deste Estado: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS 

DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas 

duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis 

que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice 

para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. 

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer 

a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para 

processar e julgar o feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri 

Alves Corrêa. Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM 

CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. 

Competência declinada pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver 

conexão com a ação em trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de 

competência suscitado pelo juízo do Segundo Juizado que argumentou a 

inexistência de conexão, uma vez que as negativações têm origem em 

contratos distintos. 3. Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou 

mais ações identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião 

das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões 

inconciliáveis. 4. Versando as ações sobre a legitimidade de débitos 

oriundos de contratos diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, 

não se configura a conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado 

procedente. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 2.054,09, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas (ID 11796935), as 

quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 10916652), 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). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 
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repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 10916652), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 2.054,09), entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 2.054,09 (dois mil 

e cinquenta e quatro reais e nove centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga
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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 etc. GILMAR 

LOPES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A.. Em síntese, alegou que não possui relação 

contratual com a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 11797321 e 

arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir e conexão. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 11791221 e a impugnação à 

contestação apresentada na ID 11844228. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual da parte promovente. Portanto, não 

havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Preliminar. Conexão. Com fulcro no artigo 55 do CPC, quando 

duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, 

consideram-se conexas e, consequentemente, devem tramitar de forma 

conjunta para que não haja risco de prolação de decisões conflitantes. 

Nestes casos, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento 

o juízo, conforme dispõe o artigo 59, também do Código de Processo Civil. 

Partindo dessas premissas e em análise do caso concreto, verifica-se que 

não há conexão entre esta demanda e a ação 1001119-73.2017.8.11.0010 

distribuída por sorteio para este Juizado Especial Cível, pois embora as 

partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, 

eis que os contratos discutidos são distintos. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal deste Estado: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS 

DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. Embora haja identidade das partes nas 

duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis 

que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice 

para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. 2. 

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer 

a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para 

processar e julgar o feito. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0022124-98.2017.811.0001. Relatora: Lamisse Roder Feguri 

Alves Corrêa. Data do Julgamento: 25/4/2017) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDAS QUE QUESTIONAM 

CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. 

Competência declinada pelo juízo do Sexto Juizado que entendeu haver 

conexão com a ação em trâmite no Segundo Juizado. 2. Conflito de 

competência suscitado pelo juízo do Segundo Juizado que argumentou a 

inexistência de conexão, uma vez que as negativações têm origem em 

contratos distintos. 3. Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou 

mais ações identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião 

das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões 

inconciliáveis. 4. Versando as ações sobre a legitimidade de débitos 

oriundos de contratos diferentes, ainda que relativos às mesmas partes, 

não se configura a conexão. 5. Conflito de competência admitido e julgado 

procedente. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de Competência 

0058888-25.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 

7/6/2016) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERSIDADE DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A 

DEMANDA - CONFLITO ACOLHIDO. Verificando que as reclamatórias 

cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem 

diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a 

conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. (Turma Recursal de Mato Grosso. Conflito de 

Competência 0068676-29.2014.811.0001. Relator: Sebastião de Arruda 

Almeida. Data do Julgamento: 28/8/2015) Diante disso, rejeito a arguição 

de conexão. 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 
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exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a 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$ 398,39, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas (ID 11791221), as 

quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 10917655), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 10917655, nota-se que o outro restritivo 

encontra-se sub judice (1001119-73.2017.8.11.0010), o que impossibilita a 

presunção de que se trata de devedor contumaz e consequentemente a 

aplicação do teor da Súmula 385 do STJ. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA 

FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da 

Súmula 385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições 

prévias estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras 

demandas. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum 

indenizatório que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor 

usualmente fixado por este Colegiado, considerando que se deve sopesar 

a totalidade de inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na 

contratação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

Indenização por danos morais decorrentes de indevido apontamento 

negativo em nome do autor. O dano moral, neste caso, prescinde de 

provas, já que tem natureza "in re ipsa", ou seja, decorre do fato em si. As 

restrições existentes não são suficientes para a aplicação da súmula 385 

do STJ uma vez que estão sendo discutidas judicialmente. Seguindo a 

orientação jurisprudencial desta Câmara, a indenização deve representar 

valor proporcional às circunstâncias apontadas e melhor se ajusta ao 

caso o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir do 

julgamento deste recurso, nos termos da Súmula n. 362 do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora do evento – inscrição 

indevida (Súmula 54 do STJ). Recurso provido. (TJ-SP - Apelação : APL 

10020902920148260048 SP 1002090-29.2014.8.26.0048 Julgamento 11 

de Agosto de 2015 Relator Carlos Alberto Garbi) Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 398,39), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 2.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 398,39 

(trezentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos); b) condenar a 

parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (19/12/2016, ID 10917655) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

Souza Clementino Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON WILLIAN GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12389084 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KAROLINY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12385190, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 
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para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010146-63.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A (ADVOGADO)

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010146-63.2014.8.11.0010 EXEQUENTE: INAJARA ANGELICA DOS REIS 

MOURA EXECUTADO: RICARDO ELETRO Vistos. Certifique-se quanto a 

existência de valores vinculados ao presente feito. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte exequente sobre a petição de Num. 10989283, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após conclusos para deliberações. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000338-17.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ED CARLOS SOARES DA 

SILVA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY DE SOUZA SERAFIM (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000339-02.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GRACIELLY DE SOUZA 

SERAFIM 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE RODRIGUES DA SILVA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000340-84.2018.8.11.0010 REQUERENTE: NILZETE RODRIGUES DA 

SILVA 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: 1000487-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAYRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000487-47.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ROSIMAYRE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do 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: 1000372-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO PEDRO 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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000372-89.2018.8.11.0010 REQUERENTE: JOSINALDO PEDRO DA SILVA 

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) 
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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. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. 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: 1000954-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGIA MARTIGNAGO DE PELLEGRIN WARKEN TOLEDO OAB - 

SP314917 (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000954-26.2017.8.11.0010 REQUERENTE: VICTOR COIMBRA DE SOUZA 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI URSINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da intime-se a parte reclamada para no prazo de 15 dias pagar o débito 

remanescente.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000291-77.2017.8.11.0010 REQUERENTE: COSME JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do 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: 1000387-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000387-58.2018.8.11.0010 REQUERENTE: WANDERLEY CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: JOSE CICERO DA SILVA 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. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. 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: 1000422-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE SILVA GONCALVES (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000422-18.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ERIK JOSE SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida 

análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de documentos 

essenciais à propositura da ação, quais sejam, comprovante de endereço, 

comprovante de inscrição do nome do reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito, instrumento procuratório para que o patrono que 

subscreve a petição, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento, 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. 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo e para evitar 

qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte. 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: 1000423-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN RODRIGUES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)
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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 Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de documentos essenciais à 

propositura da ação, quais sejam, comprovante de endereço, 

comprovante de inscrição do nome do reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito, instrumento procuratório para que o patrono que 

subscreve a petição, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento, 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. 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo e para evitar 

qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BELO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000287-40.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ARMANDO BELO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000573-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000573-18.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CAMILO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo o presente 

recurso em seu efeito suspensivo. Intimem-se a parte recorrida para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões, e/ou caso já 

tenham sido apresentadas, encaminhem-se os presentes autos para a 

Egrégia Turma Recursal para a soberana apreciação do recurso cível 

interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000457-12.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARIA LENIE CALOU LOPES 

AQUINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o presente 

recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. Intime-se a 

parte recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se 

os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana 

apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12390886 

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. 12390886 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MEDEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. 12395760 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DE JESUS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

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: 09/05/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 
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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: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (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: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/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: 11:05 , 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: 1000309-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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: 15/05/2018 Hora: 10:00 , 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZA D ARC DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1000214-34.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ALBANIZA D ARC DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Embora determinada 

emenda à inicial às Num. 11783307 para comprovação de residência da 

parte reclamante, pode-se observar dos documentos que o endereço se 

encontra devidamente comprovado. Por outro lado, na verdade, deverá a 

parte, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a negativação de seu 

nome em cadastro de proteção ao crédito, sem o que não se pode 

apreciar o interesse processual. Certifique-se e intime novamente a parte 

reabrindo o prazo para emenda. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RYCARD DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000627-81.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. REQUERENTE: JEAN RYCARD DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BMG Vistos etc. JEAN RYCARD DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da BANCO BMG. Em síntese, alegou que desconhece a 

contratação de cartão de crédito e os valores que são descontados em 

sua folha de pagamento. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 10542353. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11089633 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 11086396. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente 

(ID 11086347, fl. 1), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no Termo de Adesão/ Autorização 

para desconto em folha colacionado na ID 10542414 foi efetivamente 

assinado pela parte promovente. No caso concreto, por ser necessária a 

produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, 

consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a arguição de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIRA BRAGA MOTTA (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)

 

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: RAFAEL 

SOUZA NASCIMENTO OAB: MT21417/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: 11:15 , 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: 1000167-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000167-94.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CRISTIANA SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A, 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Vistos. Recebo o presente recurso em seu 

efeito suspensivo. Intimem-se a parte recorrida para, querendo, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões, e/ou caso já tenham sido 

apresentadas, encaminhem-se os presentes autos para a Egrégia Turma 

Recursal para a soberana apreciação do recurso cível interposto. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000435-17.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

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. 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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos 

termos da art. 98 e ss do CPC. 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: 1000436-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DE MORAES RAITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (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: 

1000436-02.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: SEVERINA DE MORAES RAITZ 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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos 

termos da art. 98 e ss do CPC. 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. 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: 1000331-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 

1000331-25.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: JOSE ILSON RAMALHO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

PAN S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 
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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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos 

termos da art. 98 e ss do CPC. 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. 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: 1000333-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000333-92.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER 

/ NÃO FAZER]. REQUERENTE: GIOVANI BIANCHI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Analisando 

os autos, não visualizo, ab initio, os requisitos necessários a concessão 

da almejada assistência judiciária pleiteada pelo reclamante, considerando, 

neste aspecto, a presunção relativa de veracidade da declaração 

encartada aos autos. É que em detida análise dos documentos juntados na 

inicial, verifica-se que o requerente gastou mais de R$ 500,00 na conta de 

energia elétrica no mês de novembro de 2017, sendo evidente que não 

pode ser considerado pobre na forma da lei quem possui consumo em tal 

patamar. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1- A 

declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por 

outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa 

para concessão do privilégio. 2- A concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça deve ser analisada conforme o caso concreto, não 

bastando a simples declaração de necessidade financeira. 3- Agravo 

desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020287488, Relator: HECTOR VALVERDE 

SANTANNA, Data de Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2016 . Pág.: 345) “Não se 

convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando 

solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da 

justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta 

presunção absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). O 

consumo de energia elétrica é um dos critérios levados em consideração 

para medir as condições econômicas de uma família, especialmente a 

renda, como pode ser visto em vários trabalhos sobre o tema: 

“http://www.usp.br/nereus/?p=1351”. Ademais, as circunstâncias que 

envolvem a lide não autorizam a conclusão de que o postulante esteja na 

condição de “necessitado”, em situação econômica que não lhe permita 

arcar com custas do processo. Portanto, em vista da ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. 2. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, contudo, 

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. Por sua vez, quanto ao pedido de tutela antecipatória, 

entendo que deve, ao menos por ora, ser indeferido, tendo em vista que a 

medida perseguida pela parte reclamante passa pela comprovação de que 

existem condições técnicas para a instalação da respectiva rede elétrica 

na localidade, fato não suficientemente esclarecido com os documentos 

apresentados com a inicial. 4. Por enquanto, 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. 5. 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. 6. 

Tomem-se as demais providências de estilo. 7. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1000334-77.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: MARCOS GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD 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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos 

termos da art. 98 e ss do CPC. 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. 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: 1000337-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 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: 

1000337-32.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: DANIEL JOSE DA SILVA REQUERIDO: DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 
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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). No caso dos autos e após análise dos 

documentos apresentados com a inicial, entendo ausente o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que em consulta 

aos serviços online do DETRAN (Consulta Condutor), verifico que o autor 

não possui pontuações em sua CNH, não havendo, portanto, risco de 

suspensão da habilitação de motorista, senão: Nome: DANIEL JOSE DA 

SILVA Nº Habilitação: 06481574578 Renach: MT627923623 Categoria da 

CNH: AB Expiração da CNH: 20190317 Pontuação: 0 Aliás, quanto ao 

pedido de troca de placas, inexiste prova acerca do competente 

requerimento administrativo da baixa pretendida, bem como do 

indeferimento naquela via, que permitiria averiguar a motivação e a 

legalidade do ato administrativo. Além do mais, caso deferida a tutela 

antecipada, se esgotaria o objeto da demanda, configurando, portanto, o 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do artigo 

300, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo prudente aguardar a 

instrução processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência. II. 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. III. 

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. IV. Defiro o pedido de justiça gratuita. V. Tomem-se 

as providências de estilo. VI. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(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 Número do Processo: 

1000348-61.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SILVANY SILVEIRA GONCALVES 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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: 1000350-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO CARMO SANTANA (REQUERENTE)

VITAL DIAS SANTANA (REQUERENTE)

VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/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 DECISÃO Número do Processo: 

1000350-31.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CARTÃO DE CRÉDITO]. REQUERENTE: VITAL DIAS 

SANTANA, VANDERLUCIA VIEIRA BARBOSA, FAGNER DO CARMO 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o 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. 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: 1000358-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/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 DECISÃO Número do Processo: 

1000358-08.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA 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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. 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: 1000454-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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 DECISÃO Número do Processo: 

1000454-57.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JESSICA DA SILVA OLIVEIRA 

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 presente 

execução contra pessoa em Recuperação Judicial. É que, havendo 

recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de credores 

e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao Administrador 

Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe cumprimento do 

julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a sentença, ou 

melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LRJ, e 

enunciado n.º 51 do FONAJE. Aliás, cabe ao próprio interessado extrair 

cópia das decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação 

nos autos da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma 

de pagamento do crédito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PESSOA (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 Número do Processo: 

1000360-75.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FABIO SOUZA PESSOA 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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

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. 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: 1000361-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DE JESUS CAVALCANTE (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 Número do Processo: 

1000361-60.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CREUSA MARIA DE JESUS 

CAVALCANTE REQUERIDO: CLARO S.A. 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 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, 

pois que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito implica em imediata restrição comercial do 

negativado. Seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto 

às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, 

nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. 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. 5. 

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. 6. Tomem-se as demais providências de estilo. 7. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARY ALVES (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 Número do Processo: 

1000363-30.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROSI MARY ALVES 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 
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fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

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. 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: 1000365-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (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 Número do Processo: 

1000365-97.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS 

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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

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. 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: 1000366-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (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 Número do Processo: 

1000366-82.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS 

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. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o 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. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000367-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000367-67.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: IDELMAR 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - 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. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. 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: 1000368-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (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: 

1000368-52.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JACIRA GONCALVES DA SILVA 

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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMYS MOISES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000369-37.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JHEMYS 

MOISES DA SILVA NUNES REQUERIDO: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - 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. Consigne-se que a comprovação de residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte. 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: 1000370-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES 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 Número do Processo: 

1000370-22.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JACIRA GONCALVES 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. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o 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. 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: 1000371-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES GONCALVES (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 Número do Processo: 

1000371-07.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARLI MARQUES GONCALVES 

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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. 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: 1000373-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (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 Número do Processo: 

1000373-74.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 

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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. 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: 1000374-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000374-59.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 

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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. 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: 1000375-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (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 Número do Processo: 

1000375-44.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 

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. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o 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. 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: 1000376-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (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 Número do Processo: 

1000376-29.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 

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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. 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: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (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 Número do Processo: 

1000377-14.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 

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. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o 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. 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: 1000378-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (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: 

1000378-96.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Translade-se cópia dos 

autos de Num. 8010064-61.2016.811.0010 para os presentes. 2. Destarte, 

intime-se a parte reclamante a dizer no prazo de 10 (dez) dias sobre a 

ocorrência de falta de interesse processual no caso, tendo em vista que, 

aparentemente, existe título executivo hábil a resolver a questão. 3. 

Postergo o pedido de concessão de tutela antecipatória para depois da 

juntada, até porque o direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 4. Sem prejuízo, 

visando celeridade, 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. 5. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. 6. Também, sobre o 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. 7. Cumpridas todas as determinações retro, inclusive 

audiência, tornem conclusos para decisão. 8. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 9. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000379-81.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE AILTON DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 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. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. 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: 1000398-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/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 DECISÃO Número do Processo: 

1000398-87.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SILVANY SILVEIRA GONCALVES 

SANTOS 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. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. 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: 1000407-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

1000407-49.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]. REQUERENTE: JOAQUIM MONTEIRO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA PAULISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000413-56.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FERNANDA 

OLIVEIRA GONCALVES REQUERIDO: DROGARIA PAULISTA 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 
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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. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o 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. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES (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 Número do Processo: 

1000414-41.2018.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FERNANDA 

OLIVEIRA GONCALVES 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. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o 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. 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: 1000418-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIRA BRAGA MOTTA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000418-78.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: SONAIRA BRAGA MOTTA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Após detido exame 

dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de medida 

liminar deve ser deferido. Entendo, pois, que enquanto pendente a 

discussão judicial em torno de determinado débito apontado pelo credor, 

veementemente contestado pela parte reclamante, deve ser mantido o 

fornecimento da energia elétrica diante da natureza essencial que tal bem 

representa. Sendo assim, a medida acautelatória inicial deve ser deferida 

por observância ao seguinte entendimento jurisprudencial: "DIÁRIO DA 

JUSTIÇA 15/12/97 - Nº 5.323 - PG.02 RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 7.633 - CLASSE 15 - BARRA DO BUGRES - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. DECISÃO: SEM 

DISCREPÂNCIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO - LIMINAR 

CONCEDIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Estando o 

consumidor a discutir o valor das contas, acusando o superfaturamento 

delas, pode o juiz, diante da razoabilidade das provas apresentadas, 

conceder liminar obstando o corte no fornecimento de energia elétrica pela 

concessionária." Desta forma, e com fulcro no art. 300, § 2º do CPC, 

CONCEDO liminarmente a tutela de urgência pleiteada. Via de 

consequência, seja notificada a reclamada a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora apontada, 

referente ao valor discutido nos autos, e deixe de incluir o nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA) ou, caso a inscrição já 

tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que 

ocasionada em razão deste débito, até determinação em contrário, tudo 

sob pena de incorrer no crime de desobediência. Consigne que, por não 

guardar relação com o débito discutido nos autos, a parte reclamante 

deverá adimplir as faturas mensais normalmente. Cite-se para a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 

da Lei n.º 9.099/95. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR 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: 

1000420-48.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA PARMIGEANI 

REQUERIDO: ALGAR CELULAR 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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

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. 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: 1000421-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR 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: 

1000421-33.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA PARMIGEANI 

REQUERIDO: ALGAR CELULAR 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. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

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. 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: 1000425-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI SALETE BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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: 

1000425-70.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: GERCI SALETE BRIZOLA REQUERIDO: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o 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. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000863-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIMIBARRA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: 

1000863-33.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

QUIMIBARRA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar Da 

ilegitimidade passiva da Reclamada Razão não assiste ao pedido de 

declaração de ilegitimidade passiva aduzido pela Reclamada. Consta dos 

autos documentação que corrobora que a Ré participou da relação 

jurídica. Ademais, verifica-se a responsabilidade objetiva, em virtude da 

relação de consumo existente e do risco da atividade desenvolvida, em 

consonância com os artigos 7º, parágrafo único e art. 25, §1º, do CDC, 

restando, deste modo, configurada a responsabilidade solidária. Assim, 

rejeito a preliminar suscitada. Da Falta de Interesse de Agir A preliminar se 

confunde com o mérito da causa e com ele será decidida. Mérito. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O caso se refere a reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais formulada pela parte 

Reclamante visando ver-se compensada pela falha na prestação de 

serviços da Reclamada ante a negativação indevida de seu nome junto ao 

SERASA. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

tendo em vista que noticia ter pagado as duplicatas conforme dos 

documentos juntados na inicial, que ao não ser computada pela 

Reclamada, ocasionou a anotação junto ao 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 às Reclamadas a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos verifico que são verossímeis as 

alegações autorais. De fato houve o pagamento da duplicata, conforme 

juntado na inicial. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Finalmente, tenho que a Reclamada encaminhou os dados 

da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a) declarar a inexistência do débito; e b) condenar as Reclamadas 

solidariamente a pagarem o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 

do STJ). Oficie-se ao SERASA determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Visto, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 
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expedindo necessário as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER MAYK PEREIRA SANTOS (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: 

1000845-12.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: HEDER 

MAYK PEREIRA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. HEDER 

MAYK PEREIRA SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

TELEFÔNICA BRASIL 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 11919576 e arguiu preliminar de 

ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

11908775 e impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 127,56, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, mormente quanto aos contratos juntados na ID 

11919565, nota-se que a parte promovida apresentou contratos de Termo 

de Adesão Pessoa Física para Planos de Serviços – Pessoa Física e 

Contrato de Permanência por Benefício, supostamente assinados pela 

parte promovente. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte promovente, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

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

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 17/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e;

Considerando que nesta comarca existem bens inservíveis, em desuso, 

irrecuperáveis e/ou inadequados para as atividades e exigências técnicas 

do Poder Judiciário;

Considerando que os referidos bens ocupam espaço físico em demanda, 

causando transtornos aos trabalhos forenses; Considerando o que dispõe 

a Lei 8.666/93, no seu art. 17, II, "a"; bem como a Portaria 429/2017- 

C.ADM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar as Servidoras Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169, 

Gestora Geral, Ivete Araujo dos Santos, matrícula 9173, Gestora 

Administrativa II e Maria Aparecida Gomes Alves, Gestora Administrativa 

III, matrícula 3220, lotadas nesta Comarca, para, sob a presidência da 

primeira comporem a Comissão de Levantamento e Avaliação dos 

equipamentos e móveis inservíveis e em desuso nesta Comarca, passíveis 

de doação, assim como para relacionarem aqueles que porventura devem 

ter outra destinação, em conformidade com a Portaria 429/2017-C.ADM.

Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Publique-se, remetendo cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e à 

Coordenadoria Administrativa.

Juara-MT., 12 de março de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

P O R T A R I A Nº ----18/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA – MM. Juiz de Direito e 

Diretor desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

Atribuições Legais, etc;

Considerando as recomendações da Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça e a Legislação de Organização Judiciária Estadual e nos termos da 

CNGC;

R E S O L V E

Art. 1º - Fixar o período de 02/04 a 04/04/2018, para realizar de Correição 

Geral Ordinária no Foro Extrajudicial desta Comarca de Juara.

Art. 2º - Designar o dia 02/04/2018, às 09:00 horas para realização de 

Correição Geral Ordinária no Cartório Registral e Notarial do Distrito 

Paranorte, desta Comarca.

Art. 3º -. Designar o dia 03/04/2018,às 09:00 horas, para realização de 

Correição Geral Ordinária no Cartório do 2º Serviço Notarial de Juara –MT.

Art. 4º - Designar o dia 04/04/2018, às 09:00 horas, para realização de 

Correição Geral Ordinária no Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis 

e de Títulos e Documentos desta Comarca de Juara.

Art. 5º - Designar a Gestora Geral SILVANA RIBEIRO DA SILVA, para 

secretariar os trabalhos correicionais.

Art. 6º - Determinar aos Senhores Titulares de Cartório e demais 

Serventuários deste, que permaneçam em seus postos no dia da 

correição, para que forneçam os esclarecimentos necessários à 
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realização dos serviços correicionais.

Art. 7º - Convidar Autoridades legalmente constituídas, o Representante 

do Ministério Público, Advogados e o Público em Geral, a apresentarem 

reclamações quanto às irregularidades nos serviços relativos ao Foro 

ExtraJudicial, em horário de expediente.

Art. 8º - Encaminhe-se cópia aos Cartórios do Foro Extrajudicial da 

Comarca, para que afixem em seus respectivos murais, bem como, 

afixando cópia no quadro mural do Fórum, para conhecimento de terceiros 

e público em geral, Defensoria Pública, OAB, Delegacia de Polícia e Cadeia 

Pública.

Art. 9º - Remeta-se cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 

Cumpra-se.

Juara, 21 de março de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2018[

O Exmº. DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito da 

Primeira Vara e Diretor do Foro desta Comarca de Juara, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas Atribuições Legais e;

Considerando o Ofício Circular n. 01/2018/GAB/J-Aux;

Considerando a Resolução n. 134 de 21 de junho de 2011 do Conselho 

Nacional de Justiça:

Considerando que mesmo com a significativa quantidade de 

armamentos/objetos apreendidos retirados da guarda do Poder Judiciário, 

ainda é verificada a existência de expressiva de armas e objetos no 

depósito desta Comarca, as quais comprometem a segurança dos fóruns;

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar que a Gestora Judiciária da Secretaria da Primeira 

Vara, faça levantamento de todos os feitos já transitados em julgado, em 

que não haja destinação específica das armas, bem como, para certificar 

se não há pedido de restituição das armas/objetos apreendidos, e após 

procedam ao imediato encaminhamento das armas ao Exército para 

destruição.

§ 1º - Quanto aos objetos apreendidos deverá a Gestora Geral, após 

receber o comunicado da certificação do transito e ausência de pedido de 

restituição, analisar se os objetos apreendidos que não interessam mais 

aos processos judiciais, expedir Edital de destruição, doação e restituição 

dos bens. E, em seguida relaciona-los, para providências que sem fizerem 

necessárias, ou seja, destruição, doação ou leilão.

§ 2º - Após expedição de Edital deverá o mesmo ser fixado no átrio do 

Fórum, para ampla divulgação.

Dê-se ciência a Gestora da Primeira Vara.

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor a partir desta data.

Juara-MT, 16 de março de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Fórum 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1017 Nr: 208-21.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATORVALE COM. TRATOR PEÇAS IMPL. 

AGRIC. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos, do NCPC c/c art. 591 da 

CNGC/MT.SEM custas processuais e honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10281 Nr: 1657-38.2003.811.0018

 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: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brida - Industria e Comércio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos, do NCPC c/c art. 591 da 

CNGC/MT.SEM custas processuais e honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56073 Nr: 2301-63.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria dos Santos Hornich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Mitleton, Sociedade Médica 

São Lucas Ltda, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, vera - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Livia Comar da 

Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6.270, Silvio Luiz de Oliveira 

- OAB:3546-A

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que no dia 21/03/2018 a patrona da parte 

requerente pugnou pela redesignação da audiência de instrução que 

aconteceria no dia 26/03/2018, ao argumento de que terá que se ausentar 

desta comarca a partir do dia 26/03/2018, para realizar consultas e 

exames (doc. anexados nos autos).

Sendo assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 15 de maio 

de 2018 às 14h0min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da redesignação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55924 Nr: 2149-15.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozemar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Oliveira Alves.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que no dia 06/03/2018 o patrono da parte 

requerido pugnou pela redesignação da audiência de instrução que 

aconteceria no dia 10/04/2018, ao argumento de que realizará uma cirurgia 

no dia 14/03/2018, cuja recuperação se dará em aproximadamente 02 

(dois) meses.

Verifico, ainda, que apesar de constar na petição que o tratamento de 

saúde seria demonstrado pelo documento anexo, não fora juntada 

qualquer peça nesse sentido.

Assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 18 de junho de 

2018 às 15h00min.

Demais disso, com fundamento no principio da boa-fé processual e no da 

cooperação, previstos nos artigos 5º e 6º do CPC/2015, determino a 

intimação do Dr. FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO para que no prazo de 

15 (quinze) dias comprove a realização da cirurgia que ocasionou a 

redesignação do ato.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da redesignação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35575 Nr: 3119-20.2009.811.0018

 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: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que no dia 06/03/2018 o patrono da parte 

requerido pugnou pela redesignação da audiência de instrução que 

aconteceria no dia 05/04/2018, ao argumento de que realizará uma cirurgia 

no dia 14/03/2018, cuja recuperação se dará em aproximadamente 02 

(dois) meses.

Verifico, ainda, que apesar de constar na petição que o tratamento de 

saúde seria demonstrado pelo documento anexo, não fora juntada 

qualquer peça nesse sentido.

Assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 18 de junho de 

2018 às 16h00min.

Demais disso, com fundamento no principio da boa-fé processual e no da 

cooperação, previstos nos artigos 5º e 6º do CPC/2015, determino a 

intimação do Dr. FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO para que no prazo de 

15 (quinze) dias comprove a realização da cirurgia que ocasionou a 

redesignação do ato.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da redesignação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 1087-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goiazém-Goiania de Armazéns Gerais Ltda, Pedro 

Abraão Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce de Oliveira Silva Campos 

- OAB:12923, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB:8787

 Vistos etc. Em que pese às alegações estendidas pelas partes e o 

alegado pela testemunha Eduardo Ribeiros dos Santos, a fim de trazer 

maiores elementos tomarei o depoimento do mesmo como informante nos 

termos do art. 457 § 2º do CPC. Homologo a desistência das testemunhas 

Sueli Mendes dos Santos, Edvaldo Luiz de Oliveira e Luiz Ricardo 

Magalhães da Silva. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Saem os 

presentes intimados para apresentar memorias escritos no prazo de 15 

(quinze) dias sucessivamente. Dê-vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11460 Nr: 572-80.2004.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Fernando Padovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Moacir Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Alvim - OAB:3285, 

Luciana Carla Oirani Nascimento - OAB:6578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar o patrono do autor para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73209 Nr: 2756-23.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida de Siqueira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 Intimar o patrono da parte embargada acerca da Juntada de Impugnação à 

Execução de folhas 28/34, para que requeira o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73810 Nr: 3095-79.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada da contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26547 Nr: 4537-61.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Jorge Balbino da Silva - OAB: 3063 -A/MT, acerca 

da Juntada de Impugnação à Execução de folhas 237/244, para requerer o 

que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8469 Nr: 71-63.2003.811.0018

 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: Emerson de Toni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente acerca da Juntada de Impugnação à 

Execução de folhas 273/280, para que requeira o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42482 Nr: 2910-80.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Hatanaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente acerca do retorno dos autos à 

Primeira Instância, para que requeira o que de direito no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77029 Nr: 719-86.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kopsan Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Fabiano Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar o autor acerca do mandado e certidão acostados, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 4513-18.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, 

Elmari Sguario Muchalak, Eliane Squario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o decurso do prazo desde a interposição do agravo de instrumento 

até o presente momento e a informação de que o recurso interposto foi 

julgado, intime-se a parte autora para que junte o respectivo acordão, 

cumprindo-o em sua integralidade.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29648 Nr: 2210-12.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cesar Antunes, Ana Gertrudes da Silva 

Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o acórdão anexado às fls. 269; o petitório de 

fls. 273, bem como que a actio em apreço tramita perante este juízo em 

função do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para 

processar e julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça 

Federal, nomeio como perito do juízo o Dr. Aureo de Souza Brito, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo.Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, § 2º da CNGC/MT e ao teor da 

Resolução nº 233 – CNJ, fixo os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes.INTIME-SE o 

médico perito para que marque data e local para realização da perícia, o 

que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.Fazendo-se 

necessária para o diagnóstico do laudo pericial a realização de exames 

complementares, DETERMINO que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de 

Saúde-SUS.Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como 

os quesitos do juízo, que se encontram abaixo. Deverá a Gestora 

Judiciária, assim que informada da data da realização dos trabalhos 

periciais, proceder às intimações necessárias, bem como, enviar ao 

profissional nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por este 

juízo (anexo).Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de perito (art. 465, §1º,II e III, do CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8152 Nr: 1843-95.2002.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Barbosa da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos do artigo 534 do CPC/2015, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60816 Nr: 3428-02.2013.811.0018

 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: Durvalino Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento o Autor quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63370 Nr: 792-29.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelita Silva Vandresen, Eliane Jose Alves, Valdeir da 

Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairce Valério de Abreu Pestana, Magali 

Cristina Tunin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que no dia 06/03/2018 o patrono da parte 
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requerido pugnou pela redesignação da audiência de instrução que 

aconteceria no dia 23/04/2018, ao argumento de que realizará uma cirurgia 

no dia 14/03/2018, cuja recuperação se dará em aproximadamente 02 

(dois) meses.

Verifico, ainda, que apesar de constar na petição que o tratamento de 

saúde seria demonstrado pelo documento anexo, não fora juntada 

qualquer peça nesse sentido.

Assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 14 de maio de 

2018 às 16h00min.

Demais disso, com fundamento no principio da boa-fé processual e no da 

cooperação, previstos nos artigos 5º e 6º do CPC/2015, determino a 

intimação do Dr. FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO para que no prazo de 

15 (quinze) dias comprove a realização da cirurgia que ocasionou a 

redesignação do ato.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da redesignação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95490 Nr: 4334-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Garutti de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amadio Fernandes Lima 

- OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , no prazo de 30 dias, sob pena de 

devolução da carta precatória, junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Número do Processo: 1000119-77.2018.8.11.0018 EXEQUENTE: 

TAINARA DE LORENZO EXECUTADO: ALTAIR REOLON Vistos etc. 

Trata-se de “Execução de Alimentos Provisionais” proposta por LORENA 

DE LORENZO REOLON, ALEX LORENZO REOLON e JORGE LORENZO 

REOLON, representados por sua Genitora Sr. TAINARA DE LORENZO, 

requerendo execução de alimentos ante ao pagamento parcial das 

prestações referente aos meses de outubro/2017 a fevereiro/2018, no 

valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Junto documentos de 

fls. 09/17. Vieram os autos conclusos. Decido. A presente demanda foi 

distribuída na plataforma PJe. Contudo, conforme artigo 3º da Portaria nº 

296/2016-PRES, “todos os incidentes relacionados a processo que 

tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu arquivamento.” 

Por analogia, aplica-se aos processos em tramite perante a plataforma do 

Apolo Virtual/ PEA. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, determino o 

arquivamento do presente feito. Intime-se a parte autora para distribuir 

novo processo, na plataforma Apolo Virtual/ PEA, por dependência da 

ação principal Código 100380. Desde já, atente-se a parte autora para os 

pedidos elencados na exordial, eis que apenas detalham os valores 

referente a pensão alimentícia de outubro/2017, enquanto nos 

fundamentos jurídicos especifica as prestações referente aos meses de 

outubro/2017 a fevereiro/2018. Atente-se também, a decisão proferida 

dos Autos do Agravo de Instrumento n.° 1011860-08.2017.8.11.0000. 

CUMPRA-SE. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42805 Nr: 3235-55.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN, CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 DECISÃO

Através da petição de f. 119 a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as três 

ultimas declarações de imposto de renda e RENAJUD, relacionadas a parte 

executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de f. 119, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) ultimas declarações 

de imposto de renda do executado, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Efetue-se buscas no sistema RENAJUD de veículos em nome do 

executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33863 Nr: 1426-98.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira Santinoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se o patrono da parte autora para manifestar acerca do falecimento 

da autora, requerendo o que de direito.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57175 Nr: 3413-67.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins de Souza, Ademilson Barbosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Eduardo Cavalheiro Junior, Weverton Salésio da Silva de Luca, Gedião 

Izaias de Lima, Fábio Alex Sander de Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 
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sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva, conforme extrato em 

anexo, assim, 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. CEVERA AINDA 

O NOBRE ADVOGADO RETIRAR EM CARTÓRIO A CARTA PRECATÓRIA 

DE CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31082 Nr: 170-23.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vannelis da Silva ME, Vannelis da Silva, Elton 

Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva, conforme extrato em 

anexo, em relação a Elton Real da Silva e negativo com relação aos 

demais executados. Assim, nos termos da legislação vigente e Provimento 

056/2007 CGJ, promovo o feito com vista ao ilustre advogado da parte 

autora para que se manifeste quanto a não localização da executada 

Vanelis da Silva, já que não consta dos autos o nome de sua mae ou 

numero de titulo de eleitor e m relação da empresa Vannelis da Silva ME, 

por se tratr de empresa, não é possivel proceder buscas pelo sistema 

SIEL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 1128-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Coutinho Lopes, Maria das 

Graças Coutinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva com relação a Jose 

Vicente Coutinho Lopes e negativa em relação a Maria das Graças 

Coutinho Lopes, não ssendo possivel a consutla junto ao sistema SIEL vez 

que não cosnta nome de mae ou numero de tiotulo de eleitor da mesma. 

Assim, promovo vista ao Patrono da parte autora para manifestação 

necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 757-40.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Invest Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três A S Madeiras Ltda, Nelson Américo 

Abegg, Terezinha Pereira Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

- OAB:13.539, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77251 Nr: 807-27.2016.811.0018

 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: Carlos Antonio Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumasa Agricola e Comercial Ltda, AGCO DO 

BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Alves Lelis Neto - 

OAB:29684 RS, Michele Caroline Brustolin - OAB:19.378-A/MT, 

Patrícia Altieri Menezes - OAB:62522 RS, PATRICIA QUESSADA 

MILAN - OAB:7131

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia. DEVERA AINDA RETIRAR EM 

CARTÓRIO CARTA PRECATORIA PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72614 Nr: 2511-12.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 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.: 90476 Nr: 1895-66.2017.811.0018

 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: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNGdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 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.: 106391 Nr: 1345-37.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rodrigues Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60346 Nr: 2930-03.2013.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-55.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO GERALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000071-55.2017.8.11.0018 REQUERENTE: WAGNO GERALDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 12079503 dos autos, o 

qual, conforme certificado em ID: 12088029 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça 

gratuita. 4. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Após, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à 

E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-21.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DIAS COLARES (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RECALCATI (REQUERENTE)

R. RECALCATI CLINICA VETERINARIA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARRUDA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte RECLAMANTE para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça o endereço completo do RECLAMADO ou na sua 

impossibilidade, elementos mínimos que possibilite a sua regular 

citação/intimação, como ponto de referência ou croqui.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34467 Nr: 1991-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Dante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Melo, Carin Anabela Weyermanns Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o que entender de direito para prosseguimento do feito, 

bem como da devolução da Carta Precatória de fls. 234-237.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75927 Nr: 186-30.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para condenar o acusado OSVALDO 

CORDEIRO, já qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 

147 do Código Penal c/c a, de modo que passo a dosar a pena a ser 

aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA.[...]À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. [...] 

estabeleço o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.Em 

face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas de 

direito (CP, 44).Tendo em vista que a pena é inferior a dois anos, o 
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sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, devendo o réu 

cumprir as seguintes condições pelo prazo de dois anos: a) proibição de 

frequentar bares, boates e afins. b) proibição de ausentar-se da comarca 

onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e 

obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades.Considerando que nos autos não existem elementos suficientes 

para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de fixar valores mínimos 

para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 

387, IV do CPP.Custas processuais pelo acusado (CPP, art. 804).Por fim, 

concedo ao réu direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes 

autos.Cientifique-se o Parquet.Após, o trânsito em julgado:Oficie-se ao 

TRE/ [...].Publique-se. Registre-se. Intime-se.Juara/MT, 22 de março de 

2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119058 Nr: 891-07.2016.811.0025

 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: TFMDS, SADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Em cumprimento ao Despacho de fls.49, quarto parágrafo, nomeio para 

atuar como Defensor (a) Dativo(a) da parte requeida o (a) Advogado (a) 

militante nesta Comarca, Doutor(a) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 87836 Nr: 1864-98.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTO HUBNER, CLARICIMAR SOARES ROCHA 

HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 816,00 (OITOCENTOS E 

DEZESSEIS REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, EM 

DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NA "FAZENDA RENATA", 60KM APÓS O 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT, NA RODOVIA MT 170. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000245-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABETES OTERIO DACOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA DE ANDRADE E APARECIDO (RÉU)

ANGELO MARCOS DE APARECIDO (RÉU)

MARIA ROSANGELA DE APARECIDO (RÉU)

ELISANGELA DE APARECIDO DE SOUZA (RÉU)

MARCELO DE APARECIDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1000245-09.2018.8.11.0025; 

Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ABETES OTERIO DACOL Parte Ré: RÉU: FRANCISCA MARIA DE ANDRADE 

E APARECIDO, MARCELO DE APARECIDO, ELISANGELA DE APARECIDO 

DE SOUZA, ANGELO MARCOS DE APARECIDO, MARIA ROSANGELA DE 

APARECIDO Intime-se as partes acerca da audiência agendada o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC JUÍNA, 23 de março de 2018. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000264-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERTON HOFFMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora acerca da Certidão de ID. 12392542. 

JUÍNA, 23 de março de 2018. Atenciosamente, FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85461 Nr: 6054-41.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ HERMES, ALBERTO EMÍLIO 

PETRY, JUREMA MARIA HERMES PETRY, GENÉSIO GUSTAVO BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Código n. 85461

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 101/127.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102523 Nr: 3398-09.2014.811.0025

 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): E. DE SOUZA TELEFONIA E INFORMATICA 

LTDA, EDGAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 102523

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.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29541 Nr: 1288-52.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA JORDÂNIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.R.P. BORGES REPRESENTAÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO SANSÃO CORRÊA DA 

COSTA - OAB:4.197, Luciano André Frizão - OAB:8340-B

 Código n. 29541

DESPACHO

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, INTIME-SE o Embargado para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos às fls. 

202/220.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82944 Nr: 3034-42.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDR, RDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 82944

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo 

Civil.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40657 Nr: 275-13.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDR, RDDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 Código n. 40657

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo 

Civil.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1433 Nr: 42-36.1996.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SERGIO PEZOLATTO, ANTONIO 

SEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO PIZOLATTO 

- OAB:68.647/SP

 Código n. 1433

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se o Excepto para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca 

da exceção de pré-executividade de fls. 308/321.

Decorrido o prazo, 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): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95946 Nr: 4310-40.2013.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR LOZANO, TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO NASCIMBENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:16.829/MT, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 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): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111198 Nr: 3177-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE IRIS DE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 
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RIBEIRO - OAB:8249-A

 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): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119103 Nr: 901-51.2016.811.0025

 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: LUCIANO LUIZ DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVO ANTONIO VAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85179 Nr: 5708-90.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR LUIZ BARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Código n. 85179

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$ 943,50 (novecentos e quarenta e 

três reais e cinquenta 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, 27 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39594 Nr: 3515-44.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Código n. 39594

DECISÃO

Vistos em correição.

Ante a inércia da Exequente, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, 

a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento quando houver 

situação que o justifique.

Às providências.

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45986 Nr: 5016-96.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Código n. 45986

DECISÃO

Vistos em correição.

Ante a inércia da Exequente, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, 

a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento quando houver 

situação que o justifique.

Às providências.

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92270 Nr: 305-72.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 92270

DECISÃO

Vistos em correição.
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Indefiro o pedido de f. 60, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário 

diligenciar em favor das partes, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Portanto, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento quando houver situação que o 

justifique.

Às providências.

Juína/MT, 5 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119909 Nr: 1350-09.2016.811.0025

 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: ISAURA IZUMI KANETA, DALTON ISSAO ITO, Fabiana 

Teiko Ito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSAMU EDUARDO ITO, Maria Regina Pires da 

Rosa Ito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 119909

DESPACHO

Vistos em correição.

 Considerando a natureza da pretensão e que o processo está paralisado 

há mais de 1 (um) ano, INTIME-SE a parte autora para informar se ainda 

possui interesse no prosseguimento do feito.

Às providências.

Juína/MT, 5 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111605 Nr: 3391-80.2015.811.0025

 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: ADELIA FONSECA CORREA, BERENICE DE SOUSA 

RODRIGUES, ANA NERY ALVES FERREIRA, APARECIDA IONICE PEREIRA, 

ADIVAIR DA COSTA FARIA, ANDRÉ FURTADO, LUCINÉIA MARIA DA 

SILVA MACIEL BRASSAROTO, ANA COMIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Código n. 111605

DESPACHO

Vistos em correição.

Compulsando detidamente os autos, observo que os autores não 

comprovaram que possuem vínculo estatutário com a parte ré, tampouco 

informaram a data da criação de seus respectivos cargos.

 Portanto, INTIMEM-SE os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem o vínculo estatutário civil com o Município de Juína, bem como 

a data da criação de cada cargo ocupado, informando, ainda, a lei que 

criou cada um deles.

 Às providências.

Juína/MT, 5 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 57555 Nr: 3841-96.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - 

ME, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY SANTINA SALLES DE MENEZES 

PAGNUSSAT, Carlos Alberto Pagnussat - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Código n. 57555

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fl. 115 e requerer o que entender por 

direito.

Às providências.

Juína/MT, 5 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105420 Nr: 291-20.2015.811.0025

 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: FERNANDO YOSHIO SAKUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUMINATA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, EDINALDO FLAVIO MONERATO, 

VÂNIA ROBERTA KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 105420

VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

 2. Dou a última oportunidade para que a parte autora, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das custas da carta precatória, sob pena de extinção 

por ausência superveniente de interesse de agir.

Às providências.

Juína/MT, 5 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125036 Nr: 4433-33.2016.811.0025

 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: JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJES FACULDADES DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 125036

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para no prazo legal, querendo, impugnar a 

contestação e documentos de fls. 57/109.

Às providências.

Juína/MT, 2 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 113549 Nr: 4794-84.2015.811.0025

 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: TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS, VERA RIZZO 

WERNER, VALDETE CASAGRANDE, VERA LUCIA LAVES DE SOUZA 

SPARVOLI, VALDIRENE EBERHARDT, WILLMA SAMPAIO SILVA, 

WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT, 

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O, MARIZA MACEDO 

DE CASTRO - OAB:12.645 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7910/A

 Código n. 113549

DESPACHO

Vistos em correição.

INTIMEM-SE os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem e 

comprovem nos autos a data da criação de cada cargo ocupado, bem 

como se os respectivos cargos passaram por alguma restruturação 

remuneratória (caso positivo, informar e comprovar a data e a lei).

Às providências.

Juína/MT, 5 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82968 Nr: 3070-84.2011.811.0025

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Novo Código de Processo 

Civil.Procedo, nesta data, à exclusão da restrição recaída sobre o veículo 

objeto desta ação, conforme comprovante anexo.Custas processuais pela 

parte autora.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, 5 de março de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121851 Nr: 2527-08.2016.811.0025

 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: José Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 121851

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.

 No mesmo prazo, as partes deverão informar e comprovar nos autos a 

data da criação de cada cargo ocupado pelo autor, informando, ainda, a lei 

que os criou.

Após, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 5 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120223 Nr: 1524-18.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 120223

DESPACHO

Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para manifestar acerca da certidão de f. 75, bem 

como requerer o que entender por direito.

Às providências.

Juína/MT, 02 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108412 Nr: 1773-03.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJPF, NMBP, CRISTIANO JOSÉ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Sebastião dos Santos 

- OAB:40.213, VINICIUS FORONI CONSANI - OAB:OAB/PR 46.266

 Código n. 108412

DECISÃO

Vistos em correição.

 DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 114/115.

INTIME-SE o executado CRISTIANO JOSÉ PINTO para pagar os valores de 

R$ 4.548,33 (quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e três 

centavos), devidos a título de alimentos decorrentes das parcelas que se 

venceram no curso dessa ação, provar que já o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, advertindo-o de que 

somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de 

pagar o débito justificará o inadimplemento.

ADVIRTA-SE o executado de que se não pagar, ou se a justificativa não 

for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), bem como que o 

cumprimento da pena, por sua vez, não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas.

ANOTE-SE que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 

é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Decorrido o prazo para pagamento, com ou sem justificativa, intime-se a 

parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender por 

direito, após, dê-se vista ao MPE.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juína/MT, 02 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 15078 Nr: 563-34.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELGO BEKAERT ARAMES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 Código n. 15078

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em 13/03/2003 por BELGO 

BEKAERT ARAMES S/A em desfavor de C.A.M. COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, já qualificados na exordial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/13.

Despacho inicial à fl. 14V.

Contudo, adveio pedido de desistência à fl. 97.

Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.

Breve relato. Decido.
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Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido.

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.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais (Art. 90, 

caput, 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, 13 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39925 Nr: 3851-48.2007.811.0025

 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: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER NORTE MOTORS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da 

Exequente.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, 14 de março de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96 Nr: 4-19.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Furtado Ayres - 

OAB:OAB/DF 17.380, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/MT 

22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4912, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 Código n. 96

DESPACHO

Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o prefeito feito trata-se de ação de execução por 

título extrajudicial e não processo de conhecimento, vez que está 

constando erroneamente na Meta 2 de 2018 do CNJ.

 Outrossim, retifique-se o polo ativo para constar ATIVO S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e anote-se que todas as 

intimações deverão ser realizadas em nome de Wállace Eller Miranda, 

inscrito na OAB/MT 22.524.

Cumpridas as determinações acima, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do crédito em 10 (dez) 

dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 148 Nr: 28-47.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT

 Código n. 148

DESPACHO

Vistos em correição.

 Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

 Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 159.

Às providências.

Juína/MT, 14 de março 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109036 Nr: 2106-52.2015.811.0025

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMEA AMANDA ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

O feito foi distribuído em 25/06/2015 e até a data da prolação da sentença 

(18/04/2017) o requerente não obteve êxito em promover a citação do 

requerido, sendo que por este motivo (ausência de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da inexistência de 

citação) o processo foi extinto.

Em verdade, o Embargante lançou mão dos Embargos de Declaração como 

manobra processual para modificar o fundamento da sentença objetivando 

uma fundamentação para um possível recurso de apelação.

O raciocínio é simples: caso a extinção tivesse se dado com base no 

artigo 485, III, NCPC, apelaria alegando a falta de intimação a que alude o § 

1º do referido artigo.

A conduta do Embargante é, no mínimo, reprovável.

Ademais, mesmo que a finalidade não fosse esta (viabilizar uma 

apelação), é de conhecimento de qualquer operador do direito que os 

Embargos de Declaração não se prestam a modificar decisões, quanto 

mais alterar totalmente a fundamentação de uma sentença, notadamente, a 

sua parte dispositiva.

Bem se vê da sentença prolatada que sua fundamentação não é o 

abandono, até porque havia recente manifestação da parte autora (fl. 51), 

mas sim ausência de relação processual em razão da não citação do 

requerido.

Ora, levando em consideração que o Poder Judiciário está abarrotado de 

processos, é inadmissível que as partes e seus procuradores pratiquem 

atos como este, contrariando os seus deveres processuais.

Logo, é evidente que o Embargante contrariou o dever processual previsto 

no artigo 77, inciso II do NCPC, isto é, formulou pretensão quando ciente de 

que é destituída de fundamento.

Ante o exposto, não demonstrada qualquer das hipóteses contidas no art. 

1.022 do NCPC, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Juína/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90036 Nr: 4320-21.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDS, AHDS, AFDS, AHDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução de 

alimentos, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Ademais, observando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo 

Eugênio Barbosa de Queiroz, inscrito na OAB/MT 12.457, fixo em seu 

favor, honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual 

da OAB.Igualmente, tendo em vista a nomeação da curadora especial para 

representar o Executado (fl. 35), Nirlei de Fátima Franco, inscrita na 

OAB/MT 5389, fixo em seu favor, honorários dativos no montante de 03 

(três) URH’S da tabela atual da OAB.Portanto, expeçam-se as respectivas 

certidões de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ, 

intimando os advogados dativos para retirara-las na Secretaria Judicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Condeno o Executado ao pagamento das custas 

processuais, cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, 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, 1 de fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89811 Nr: 4073-40.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CARDOSO DE LIRA

 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado (a) da parte autora, para no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão fls. 97, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118762 Nr: 692-82.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEIDE BISPO DE CARVALHO FERRERO, 

FRANCISCO JOSE FERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 118762

DESPACHO

Vistos em correição.

1. Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação dos veículos indicados à 

fl. 82.

2. Feita a penhora e avaliados os bens penhorados, intime(m)-se o(s) 

executado(s) .

3. Sobre o laudo de avaliação, intimem-se as partes para manifestarem-se 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

4. Após, voltem-me conclusos para nomeação de leiloeiro.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juína/MT, 5 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90037 Nr: 4321-06.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDS, AHDS, AFDS, AHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código n. 90037

SENTENÇA

Vistos em correição.

ADEILSON HELLWIG DA SILVA, ADEILTON WELLWIG DA SILVA e 

ADELAINE HELLWIG DA SILVA, representados por sua genitora NEUZA 

SEVERINO HELLWIG, em face de ADILSON FERREIRA DA SILVA, já 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/16.

Despacho inicial à fl. 18.

Devidamente citado (fl. 22-v), o executado manteve-se inerte, conforme 

certidão de fl. 35.

 Manifestação dos Exequentes às fls. 65/68 informando que as partes 

firmaram acordo, bem como pugnou pela extinção do feito caso não 

houvesse nova manifestação até o dia 15 de setembro de 2017.

Por fim, manifestação ministerial à fl. 72.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Pois bem, diante da não manifestação dos Exequentes até o presente 

momento, a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução de 

alimentos, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.

Ademais, observando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo 

Eugênio Barbosa de Queiroz, inscrito na OAB/MT 12.457, fixo em seu 

favor, honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual 

da OAB.

Portanto, expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento 

n. 09/2007- CGJ, intimando-o para retirar a certidão na Secretaria Judicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Condeno o Executado ao pagamento das custas processuais, cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º, 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, 1 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 32610 Nr: 1101-10.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA JUÍNA LTDA, AUGUSTO TAVARES 

DA CRUZ, NILTON JUSTINO DE MORAIS, CLEUZA JUSTINA DE MORAES 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO BARCELO DE 

MORAES - OAB:5385/MT

 Código n. 32610

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, NCPC), tendo em vista que com o advento 

do NCPC, os autos serão remetidos ao tribunal independentemente de juízo 

de admissibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.010.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões (artigo 1.010, § 2º, NCPC).

Após, cumpridas as formalidades acima expostas, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Às providências.

Juína/MT, 21 de novembro de 2017.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118452 Nr: 523-95.2016.811.0025

 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: NILZA ALVES DE ALMEIDA

 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:

 Código n. 118452

DESPACHO

Vistos em correição.

INTIME-SE a advogada da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça à secretaria da Segunda Vara para assinar petição d 

f.120.

Após, volte-me os autos conclusos.

 Às providências.

Juína/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124693 Nr: 4212-50.2016.811.0025

 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: OSMAR RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:1526582

 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): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123063 Nr: 3285-84.2016.811.0025

 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: FLÁVIA ELISA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA RIBEIRO, MILTON BRUMADO, CARLA 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 53770 Nr: 235-60.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONÓRIO MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 Código n. 53770

DECISÃO

Vistos em correição.

Ante a inércia da Exequente, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, 

a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento quando houver 

situação que o justifique.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 1375-32.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTÂNICA MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO E BATISTA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT, SHU 

CHAI CHEN MEI - OAB:162865/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 55093

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.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 113558 Nr: 4803-46.2015.811.0025

 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: JANIA FERREIRA DIAS, JUBELINO DAMIÃO DA CRUZ 

FILHO, JULIO CÉSAR DE SOUZA, JOYCE RIBEIRO LUZ OLIVEIRA, JOYCE 

MARIA DOS SANTOS FENITES, LEILA DE OLIVEIRA SIARA, LUCIA 

DORILDES MEURER, LUCINETE MARGARIDA DOS REIS, LUZEINETE 

ROCHA DOS SANTOS, LUCIELY FERNANDES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 113558

DECISÃO

Vistos em correição.

Compulsando detidamente os autos, observo que os autores não 
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comprovaram que possuem vínculo estatutário com a parte ré, tampouco 

informaram a data da criação de seus respectivos cargos.

 Portanto, levando em consideração que a petição inicial deve ser instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, 

NCPC), DETERMINO que os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem o vínculo estatutário civil com o Município de Juína, bem como 

a data da criação de cada cargo ocupado, informando a lei que criou cada 

um deles, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 c/c art. 

321, NCPC).

 Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 3028-40.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO FAGUNDES, DAISE SOARES PEREIRA 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Código n. 43877

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.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 720-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,Considerando a manifestação do Parquet e, em razão da 

constatação de que o recuperando DIRCEU MARCELINO preenche os 

requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto, 

CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA 

PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o recuperando 

acerca dos deveres constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela 

Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem 

como que o descumprimento de qualquer dos deveres constantes dos 

artigos 3º a 6º da aludida portaria implicará REGRESSÃO CAUTELAR do 

regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da 

LEP).No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as 

condições aludidas na Portaria, alertando-se das consequências do 

descumprimento.Segue o teor da Portaria n. 4/2015/3ª V

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128455 Nr: 1570-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE SANTOS SILVA, KESSY 

JONES DA SILVA, WALMIR RENAU ADELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CLARI JOSÉ STUANI - OAB:MT/21.949/0, 

MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128755 Nr: 1751-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:0054011 - DF

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TALITA DOS SANTOS, Cpf: 

04618042125, Rg: 2301771-6, Filiação: Maria das Vitorias dos Santos, 

data de nascimento: 11/01/1992, brasileiro(a), natural de Porto 

Nacional-TO, solteiro(a), desempregada, secretaria, Telefone 66 9923 

8753. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA CUSTÓDIA 

HOFFMAN , digitei.

Juína, 21 de março de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119270 Nr: 967-31.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 348.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118562 Nr: 590-60.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Certifico que, conforme COMPROVANTES ORIGINAIS juntados à fl. 37/38 

verifica-se que o recuperando cumpriu 150 horas de serviços à 

comunidade. Certifico ainda que, tendo em vista o prazo de suspensão do 

processo (fl. 34) estes autos ficarão suspensos até o mês de novembro 

de 2018. Era o que havia a certificar.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90501 Nr: 4834-71.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Certifico que, deixo de expedir alvará para liberação do valor da fiança, 

tendo em vista que no executivo de pena (autos código 118188) foi 

determinado o pagamento de prestação pecuniária, sendo descontado do 

valor da fiança recolhida, devendo qualquer saldo remanescente ser 

devolvido naqueles autos. Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135303 Nr: 6014-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUI HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT

 Ante o exposto, não havendo qualquer alteração do cenário fático já 

analisado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela Defesa já que ainda se encontram presentes os requisitos 

do art. 312 do CPP.

INTIMEM-SE às testemunhas e o acusado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

SIRVA a presente como OFÍCIO ao Diretor do Centro de Detenção 

Provisória - CDP para que promova a condução do acusado até a 

audiência, bem como MANDADO de INTIMAÇÃO ao acusado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135303 Nr: 6014-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUI HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02/05/2018, às 

17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório dos(a) 

acusados(a);

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118562 Nr: 590-60.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Considerando que este magistrado estará em gozo de folgas 

compensatórias nos dias 26 a 28 de outubro de 2016, REDESIGNO a 

audiência para o dia 04/11/2016, às 09h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 4788-19.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOMINGOS CONDACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, e tendo em vista que foram arroladas testemunhas em 

desconformidade com que alude o art. 422 do CPP, INTIME-SE à Defesa 

para, que no prazo de 5 (cinco) dias, indique até o máximo de 5 (cinco) 

testemunhas que irão depor em plenário.No mais, o art. 472, parágrafo 

único, do CPP assevera que “o jurado, em seguida, receberá cópias da 

pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram 

admissível a acusação e do relatório do processo”.Nessa perspectiva, na 

fase do art. 422 do CPP, DEFIRO parcialmente o pleito ministerial e 

DETERMINO que seja formado expediente exclusivamente com a juntada 

das cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores e do 

relatório do processo, conforme preconiza o art. 472 do CPP.DESIGNO o 

dia 17/05/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao julgamento por 

seus pares.INTIME-SE o pronunciado e seu Advogado, assim como o 

Ministério Público.INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo 

razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, 

definido o mesmo local dos júris anteriores para realizar a sessão de 

julgamento, qual seja, a sede desta Comarca. Devem ser intimadas as 

testemunhas arroladas pela Defesa dos pronunciados, assim como pelo 

Ministério Público.Adote as providências que se fizerem necessárias, 

especialmente a publicação da lista dos processos a serem julgados, no 

átrio do Fórum, lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, 

do CPP.Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, 

providencie alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para 

que ofereça segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à 

disposição e sob as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do 

Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010111-29.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YEDA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao despacho de Id10120234, tem o presente a finalidade 

de intimar Vossa Senhoria para efetuar o pagamento do saldo 

remanescente no valor de R$3.910,78 (três mil novecentos e dez reais e 

setenta e oito reais), no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-87.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARNEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BIAVA RODRIGUES OAB - MT0018530A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SCOOTER INDUSTRIA DE BICICLETAS E COMÉRCIO DE IMPORTADOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do despacho de 

id10919701, para que no prazo de 05(cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, ou se concordam com o julgamento antecipado 

da lide.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-53.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA NUNES PAGNUSSAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SAO NICOLAU COMERCIO DE COSMETICOS E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950 (ADVOGADO)

DENIS ANDREETA MESQUITA OAB - SP254879 (ADVOGADO)

THAIS DE SOUZA FRANCA OAB - SP311978 (ADVOGADO)

PATRICIA COSTA AGI COUTO OAB - SP130673 (ADVOGADO)

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar as partes Reclamadas para que 

manifestem-se, no prazo de 05(cinco) dias, em relação do pleito formulado 

pela parte autora.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7651 Nr: 47-08.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimação dos Procuradores das partes da r decisão de fls. 571 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150188 Nr: 262-17.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itaúcard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Aprigio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da párte autora da r. decisão de fls. 106, cujo 

teor transcrevo. DECISÃO/DESPACHO: Vistos.Antes de apreciar o pedido 

de desistência de fls. 105, DETERMINO a intimação do requerido para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio 

interpretado como anuência, nos termos do art. 485, §4º, do CPC.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 22 de 

dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4521 Nr: 48-90.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom, Carlos Roberto Ramos 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133-OAB/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, Murilo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 281 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi expedido 

Carta Precatória para a Comarca de Paranaíba-MS com a finalidade de 

intimação dos herdeiros devendo Vossa Senhoria efetuar o devido 

pagamento das custas inicial perante aquele Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26743 Nr: 747-90.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonice Maria Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evelyn Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Weslley Carmo de Souza e 

Távylla Eduarda Carmo de Soua, , em face de Evelyn Alves de Souza 

aviada com escopo de obter tutela judicial específica, sendo que o feito 

tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, tendo 

as partes pugnado pela homologação do acordo de fls. 535/535-v.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de prolação de 

sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas processuais, 

conforme art. 87, §3° do CPC.

Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94381 Nr: 4582-18.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Beloli Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilson Roberto Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, João Henrique Garcia - OAB:13153-B, João Henrique 

Garcia - OAB:13153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390

 Intimação do procurador da parte autora da r. decisão de fl. 72, disponível 

também no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para no 

prazo de 15 dias pugnar o que de direito, não havendo nada a ser dito, 

estes autos retornará ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 4395-10.2009.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eterno Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação dos procuradores das partes do teor da r. sentneça de fl. 161, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247855 Nr: 2056-97.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cathya Custódio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Átila Guimarães de Toledo Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o termo de conciliação/mediação às fls. 86 e a dicção do 

art. 334, §8º do CPC, ante o não comparecimento injustificado da parte 

requerida à oralidade, condeno o requerido em 2% (dois por cento) de 

multa sob a vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, sendo 

a qual revertida em favor do Estado.

N’outro giro, intime-se a parte autora, para manifestar acerca da certidão 

de fls. 88, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244043 Nr: 46-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Lopes da Silva, Lindonor Lopes Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora tenha sido juntada Ar referente a correspondência de citação dos 

executados, verifica-se que a assinatura do recebimento consta “willian 

de Oliveira” atentando-se a mesma pessoa que consta na certidão de 

fls.15, ao qual informou que o executado e a empresa não funcionam mais 

naquele endereço e que mudaram-se para o Estado de Rondônia razão 

pela qual, considero que não houve citação dos requeridos.

 Ante o exposto, indefiro o pleito de fls. 17, eis que os executados não se 

encontram devidamente citados, devendo o exequente se manifestar 

sobre a certidão de fls. 15 e indicar o atual endereço do executado no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234310 Nr: 4412-36.2015.811.0011

 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: Gleicy Martinez Ochiuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonomo de Agua e Esgoto do 

Municipio de Mirassol D´Oeste - SAEMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil.Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas 

contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 

1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do 

CPC), intime-se a apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Por fim, defiro o 

pedido de fl. 97, devendo ser substituído o nome do procurador 

concernente à capa dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o 

patrono Drª Marlucia Alves de Souza Tolon, OAB/MT sob o n° 

21.059.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199169 Nr: 6612-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lair Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao exequente para manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199518 Nr: 4266-63.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Adriano Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar acerca da certidão de fls. 139, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87 Nr: 18-55.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Tendo em vista que a sentença foi anulada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, dou prosseguimento ao feito.

 Desta feita, Intime-se a parte autora para que junte planilha do valor da 

divida atualizada bem como manifeste pelo prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236342 Nr: 910-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados 
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Ltda, João Anderson Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gilberto Marcondes Junior, André Cruz 

Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6.072-B

 Intimação dos procuradores das partes da r. decisão de fls. 140, cujo teor 

trascrevo: Despacho. Vistos. Após o aporte neste autos dos documentos 

de fls. 742/744 juntados equivocadamente ao feito em apenso, como já 

determinado em decisão proferida naqueles autos, considerando o 

exaurimento do objeto do feito em apenso, DESAPENSE-SE E 

ARQUIVE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25676 Nr: 250-76.2007.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gilberto Marcondes Junior, André Cruz Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramel Indústria e Comércio de Cereais e 

Derivados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Vinícius Castro Cintra - OAB:10.044

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 746 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT. Igualmente fica a Procuradora da 

parte requerida intimada acerca da restituição do prazo, como já deferido 

às fls. 739, a fim de que não seja futuramente alegado cerceamento de 

defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243305 Nr: 4596-55.2016.811.0011

 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: Maria Garcia do Nascimento, MGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, postulada por MARIANA GARCIA DO 

NASCIMENTO, nesse ato representada por sua genitora MARIA GARCIA 

DO NASCIMENTO em face do ADEMIR JOSÉ DO NASCIMENTO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 71, a DPE pugna extinção do feite ante a perda do objeto da ação.

O Ministério Público manifesta favorável à extinção à fl. 72, pugnando pela 

extinção do feito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É o relato do necessário. Decido.

Considerando a manifesta ausência de interesse pelo autor no 

prosseguimento do feito, com espeque no artigo 485, incisos VI, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Dê-se ciência à requerida do resultado do exame de DNA juntado aos 

autos.

 Sem condenação em custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 424 Nr: 251-47.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sabaku Hayashi, FRANCISCA 

LOUDES FERREIRA HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Defiro o pedido formulado à fl. 276, razão pela qual DETERMINO a que se 

proceda com a intimação da executada.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 22 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150364 Nr: 731-63.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de fl. 64, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se desde 

já, que o silêncio é interpretado como quitação total do débito.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 22 de março de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253467 Nr: 4988-58.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Aparecida Rodrigues Fassaluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 139, em 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 22 de março de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7226 Nr: 2275-09.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregorio Mariano

 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: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Ante o teor da certidão de fls. 401, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

conforme preceituado no art. 40 da Lei 6.830/80.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Lega

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235380 Nr: 386-58.2016.811.0011
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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: Acácio Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059

 Intimar o advogado da parte requerida para que colacione aos autos os 

comprovantes de pagamento mencionados às fls. 83, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249270 Nr: 2716-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociane Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237776 Nr: 1660-57.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que apresente memoriais finais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155828 Nr: 1080-66.2012.811.0011

 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): Juarez Torres Veloso, Maria do Socorro de 

Oliveira Nobres Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 196, cujo teor/dispositivo transcrevo:" 1. Tendo em vista o pedido de fl. 

194, dou por prejudicada a presente solenidade, bem como, suspendo o 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que as partes possam tentar um 

acordo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208943 Nr: 1680-19.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Barbosa dos Santos, Airton Aparecido Didone, 

Antonio Ramalho de Souza, Amadeu dos santos Chue, Alenizio Souza 

Gomes, Antonio Casado Santiago, Bruno Vilas Boas Panaro Leite, Cacildo 

Lima Martins, Claudinei Dalosto dos Anjos, Denerival Francisco Estorari, 

Cleuza Nunes, Carlos Eduardo Tolon, Cleide Rossin da Silva, Cristiano 

José de Oliveira, Edison Ramalho, Jane Aparecida de Campos, Evanildo 

Luiz da Silva, Israel Francisco de Oliveira, Donizete Camargo, Fátima 

Borghi Martins, Dionisio Valentim Pereira, Irene Claro de Oliveira Santos, 

José Caetano Ribeiro, Irineu Peres Garcia, Edna Aparecida da Silva, 

Donizete Ribeiro da Silva, Edison Gonçalves dos Santos, Ednaldo Machado 

Alves, Eliel Ferreira da Silva, Gemerson Leite da Costa Faria, Sidnei 

Francisco de Melo, JOSUÉ PANISSO, Rita Rosa de Jesus Batista, Nancy 

Barbosa Parreira, Lúcia Dias dos Santos, Luismar Silva de Souza, Luiz 

Mendes de Souza, Maria Onice Martins dos Santos, Mauro Rodrigues de 

Jesus, Maria Aparecida de Macedo, Suely do Prado Oliveira Didone, 

Reginaldo Ferreira Machado, Maria Helena da Cruz Silva, Manoel José 

Custódio, Nelson Tomaz da Silva, Miguel Francisco de Melo, Juscelino da 

Silva Almeida, Luiz Carlos da Silva, José de Paula, Maria Marcelina da 

Silva, Marilurdes Peçanha de Brito Toledo, Nilma Oliveira de Souza, Norival 

Rodrigues, Jose Rodrigues Silva Filho, Juraina Porquiviqui, Justino Correia, 

Luciana Pereira Castilho da Silva, Lucio Oliveira Geraldo, Maria Aparecida 

Martins Orivide, Maria Aparecida Soares dos Santos, Osias Felipe 

Santiago, Sidney de Souza Dagrela, Valdemar Marques Pimentel, Valdeci 

Feliciano Costa, Zumira Antonia da Silva, Wenderson de Souza Camara, 

Valdeci da Silva de Castro, Suely Estela da Silva Morais, Valdeir de Souza 

Nascimento, Vera Lucia de Carvalho Silva, Waldemar Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87895 Nr: 3401-79.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quatro Marcos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. Transportes Ltda, C.V.Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA CAMARGO - 

OAB:293.400 SP, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - 

OAB:347.846, MARCOS LOMBARDI SANT`ANNA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - OAB:4318-B, 

Izaias dos Santos Silva Júnior - OAB:11849/B, Silvio José 

Columbano Monez - OAB:8996

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 625, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 299, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em atendimento à decisão 

superior que concedeu em parte o efeito suspensivo ao Agravo de 

Instrumento n.º 1001507-69.2018.8.11.0000, determino a suspensão do 

capítulo da decisão agravada que autorizou a expedição de alvará para 

liberação do valor indisponibilidade nestes autos ao exequente. No mais, 

intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253353 Nr: 4928-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: Leandro Sabino Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Economia e Crédito dos 

Comerciantes da Grande Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Andrade Campos - 

OAB:17.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 48, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Intime-se o embargante para que promova o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do presente feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229678 Nr: 1639-18.2015.811.0011

 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: José Aparecido Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista as certidões colacionadas às fls. 73 e 

86, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28484 Nr: 1640-81.2007.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Basilio de Oliveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador Federal - OAB:3.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574, Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238806 Nr: 2170-70.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLBdO, Divanir Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 108, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140454 Nr: 3143-98.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogeria de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

152, cujo teor transcrevo: " Certifico eu, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao r. Mandado, dirigi-me ao endereço mencionado e lá obtive 

informação que a Sra. ROGERIA DE SOUZA RODRIGUES mudou-se para a 

cidade de Cuiabá-MT, podendo ser encontrada através do celular 

65-9-9602-4948. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184602 Nr: 1784-45.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Astrogildo Pedro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 137, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante da possibilidade de atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos interpostos à fl. 133, manifestem-se o 

embargado, em cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil. Empós, conclusos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11248 Nr: 1847-56.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PLUS POÇOS ARTESIANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA 

CAMPIÃO - OAB:9955/MT, Helmut Flávio P. Daltro - OAB:7285, 

Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 122, cujo teor transcrevo:" Certifico 

que dirigi-me até o endereço constante e ali fui informado pelo Sr. Aluisio 

Remi da Costa, proprietário da Empresa Agua Plus Poços Artesianos, o 

qual forneceu cópia do ALVARÁ de que a atual empresa está em nome de 

sua esposa EVA PEREIRA DE OLIVEIRA-ME e que teve suas atividades 

iniciada em data de 01/02/2007, conforme cópia de ALVARÁ que segue 

em anexo. Dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227600 Nr: 565-26.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wilson sales Belchior - 

OAB:17314

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 128, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 152584 Nr: 717-79.2012.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rufino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Roberto Braga Ltda, Claudinei 
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Mariano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, Celia Regina de Mattos Prado - OAB:8961

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

reitegração de posse, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236748 Nr: 1114-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavimat Terraplenagem e Construções Ltda, 

Nelson Vieira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 65, cujo teor transcrevo: "Certifico eu, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a 

Curvelandia-MT, por varias vezes em dias e horários alternados, porém, 

sempre deparei-me com a casa do Sr. NELSON VIEIRA LOPES fechada. 

Obtive informação na cidade que o mesmo trabalha com terraplanagem na 

região de Poxoréo-MT. Nesta data, entrei em contato com o mesmo pelo 

celular 9-8446-7701 e o Sr. NELSON informou-me que o veiculo 

FORD/F600, PLACA 2749 encontra-se na região de Poxoréo-MT, prestado 

serviço. Os veículos GM/CHEVROLET 60, PLACA JYS-5548 e o veiculo 

FORD/F600 placa JYN 5127 encontram-se sucateados, totalmente 

desmontados, em reforma. Assim, devolvo este em cartório, diante da 

impossibilidade de realizar a penhora. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 139748 Nr: 3036-54.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 151, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pleito de fls. 149/150, porquanto o 

pedido inicial de cumprimento de sentença até o presente momento não 

fora analisado, em virtude da ausência de regularização processual por 

parte dos herdeiros do de cujus, o que por si só impede o prosseguimento 

do feito. Desse modo, intime-se a Sra. Maria Alves Correia Ramos, por 

meio do seu advogado constituído, para que junte ao processo termo de 

compromisso de inventariante, em 15 (quinze), com o fito de regularizar a 

representação processual do espólio, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2º, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Findado o prazo suso, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251088 Nr: 3579-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santino Comercial e Distribuidora, Importação Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karina Guirella 

Lombardi - OAB:SP/130.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 33, cujo teor transcrevo:"Certifico que 

a parte requerida foi citada dos termos da presente ação, , através da 

carta de citação e fls. 31, cujo A.R. foi juntado aos autos em 15/01/2018, 

às fls. 31-v, para no prazo de 15 (quinze) dias cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, deixando transcorrer o prazo sem manifestação."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230288 Nr: 1966-60.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Ramos Rosa Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB Transportes, Carlos Rogerio de Siqueira 

Backes, Jose Muniz Carneiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 49/50, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Recebo os embargos por 

tempestivos e dou-lhes provimento para sanar as omissões apontadas 

nos termos abaixo expostos: (...) No mais, interposto recurso de apelação 

pela autora às fls. 140 e ss., intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 1.009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intimem-se 

os apelantes para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 2785-80.2004.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS, SMLEeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele Garcia 

Ribeiro - OAB:10.636

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 628, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se que fora realizado neste 

feito somente pesquisas junto aos Sistemas Bacenjud às fls. 576/580 e 

Infojud às fls. 586/618, INDEFIRO o pedido de fls. 627/627-vº, porquanto 

não foram esgotados todos os meios disponíveis para localizar bens 

passíveis de penhora em nome dos executados. À vista disso, intime-se a 

exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e façam-me conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206498 Nr: 1283-57.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 215, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando os efeitos infringentes dos 

embargos declaratórios opostos no presente feito, intime-se a parte 

embargada para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro 

no art. 1.023, §2º, do CPC. Cumpra-se."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193495 Nr: 3225-61.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPdS, MLDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 Intimar o advogado da parte exequente para que junte aos autos planilha 

de cálculo atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 122966 Nr: 283-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados Nilson Jacob Ferreira, Douglas Luiz Carlos Népoli 

Júnior, Higor Henrique de Albuquerque Silva e Rodrigo Félix Cabral, acerca 

da r. Decisão de fls. 267: "Defiro o pedido de desarquivamento do feito 

formulado às fls. 2263/264.

Intimem-se os causídicos para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 16876 Nr: 888-17.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - C E F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Prado & Prado Ltda - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. (74), cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando o teor da certidão da Gestora 

Judiciária anexada aos autos, determino a intimação da Fazenda Pública 

Estadual/Municipal para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim que traga a lume a ocorrência de qualquer fato impeditivo à prescrição, 

qual seja, a ocorrência de causa de suspensão ou interrupção que 

modifique o transcurso do lustro prescricional, nos termos do escólio 

jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis, sob 

pena de arquivamento definitivo."

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acoste aos autos o cálculo atualizado da multa cominatória, constando 

como termo inicial a intimação da parte requerida da decisão prolatada no 

ID 5203276, quando foram fixadas as “astreintes”, e termo final o pedido 

formulado pela requerida no ID 5203300 para conversão da ação da fazer 

em perdas e danos, oportunidade em que deverá requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS 

– EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES – MULTA COMINATÓRIA – 

INCIDÊNCIA TEMPORAL DA MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A 

imposição de multa cominatória é um meio de coerção ao cumprimento de 

decisão judicial. Pode ser fixada pelo juiz em sentença ou na concessão 

de tutela antecipatória (CPC, arts. 461 e 461-A) e durará enquanto 

permanecer a inadimplência. O c. STJ firmou entendimento no sentido de 

que “o termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao 

prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o 

dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em 

que for pedida a conversão em perdas e danos” (AgRg no REsp nº 

1213061/RS). (AI 46052/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 

04/10/2013) Com a juntada do cálculo, vistas à parte requerida para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado referido prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e faça o feito concluso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-41.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MENDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Considerando que a parte executada informou nos autos a 

impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença, 

consistente na substituição do eletrodoméstico por outro idêntico, à 

medida que o produto não é mais fabricado, requerendo, para tanto, a 

conversão da obrigação por perdas e danos, tenho por bem acolher o 

pleito, visto que é dever do magistrado assegurar um resultado prático 

equivalente ao adimplemento da obrigação, pelo que converto a referida 

obrigação em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC c/c art. 

84, §1º do CDC. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

presente conversão, bem como apresentar o valor que entenda devido às 

perdas e danos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito. Ao 

ensejo, manifeste-se a exequente quanto ao comprovante de depósito 

juntado pela executada referente à condenação pelos danos morais, multa 

e honorários advocatícios, no mesmo prazo acima fixado. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-15.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUIDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Considerando o adimplemento da obrigação, 

conforme noticiado pela parte exequente no ID 11374532, com supedâneo 

no art. 924, II, do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito. Sem 

condenação em custas ou despesas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquivem-se os autos. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-18.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Considerando a manifestação da Fazenda Pública, quanto à 

necessidade de se proceder com o desconto do Imposto de Renda e 

Contribuição Previdenciária incidentes sobre os valores a serem pagos, 

bem como a imprescindibilidade de intimá-la quando da expedição do 

alvará, visando verificar a disponibilidade do orçamento público, tenho que 

as alegações não merecem prosperar, senão vejamos. Primeiramente, por 

se tratar de execução de honorários advocatícios em face da Fazenda 

Pública, descabido o desconto de contribuição previdenciária, vez que o 

exequente não é servidor público lotado no quadro funcional da 

executada. Quanto à incidência do imposto de renda, convém salientar 

que embora os honorários tenham natureza jurídica de rendimento, 

ensejando, por consequência, a incidência do imposto de renda, 

mencionado tributo só poderá incidir sobre a efetiva aquisição da renda, o 

que ainda não ocorreu no presente caso, não cabendo sua retenção 

antes de ocorrido o fato gerador da exação. Nesse sentido, dispõe o art. 

46 da Lei nº 8.541/92: Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os 

rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na 

fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento 

em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o 

beneficiário. Deste modo, incumbe à entidade pagadora reter o imposto de 

renda no momento em que os valores se tornarem disponíveis ao 

exequente. Aliás, insta sublinhar que o § 4º, art. 5º, do Provimento nº 

11/2017-CM imputa ao devedor a responsabilidade exclusiva pelo 

recolhimento dos tributos. Por fim, tocante ao pedido de intimação da 

Fazenda Pública após a expedição do alvará, com a finalidade de adequar 

o pagamento à disponibilidade orçamentária, tenho que o argumento não 

encontra amparo legal, motivo pelo qual rejeito os pedidos da executada, 

por não se amoldarem nas hipóteses previstas no § 3º, do art. 854, do 

CPC. Transcorrido o prazo recursal, não havendo nova manifestação das 

partes, expeça-se alvará de transferência dos valores penhorados à 

conta indicada pelo exequente. Após, arquivem-se os autos mediantes as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de 

março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255876 Nr: 5967-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos, Adeildo Alves dos 

Santos, Carolaine da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255876

 Vistos etc.

Em virtude do ofício juntado à fl. 108-v, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 19/04/2018, às 17h.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agendada.

 Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Por fim, considerando que a vítima Luiz Marques Fraguas não foi 

encontrada no endereço constante nos autos, dê-se vista ao Ministério 

Público para se manifestar acerca do interesse de sua oitiva, indicando o 

endereço para intimação, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 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.: 212885 Nr: 2531-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao MP para manifestar acerca do pedido de liberdade 

provisória de fls.144/153.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 212885 Nr: 2531-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 PROCESSO/CÓD. Nº 212885

 Vistos, etc.

Ante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Valdomiro 

Xavier de Souza, conforme oficiado à fl. 133-v, cite-se o acusado para 

responder à acusação por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, considerando que o Juízo de Colorado do Oeste/RO informou que 

o preso será recambiado para a Comarca de Itapetininga/SP (fl. 133-v), na 

qual possuía mandados de prisão em aberto em decorrência de 

executivos de pena, depreque-se sua citação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202896 Nr: 1715-60.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Francielly A. Storti Assunção - OAB:21.240, Gustavo Tostes 
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Cardoso - OAB:6635, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 Processo/CI nº 202896

Vistos etc.

Haja vista o retorno de carta precatória (fls. 347-360) após o oferecimento 

de memoriais finais pelo Ministério Público, e em razão do aporte de novos 

documentos pelo denunciado em memoriais finais, compatibilizando a 

busca pela verdade real com os princípios do contraditório e da paridade 

de armas, recebo referidos documentos mas determino que se abram 

vistas ao Ministério Público para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre a 

documentação juntada, podendo ratificar/retificar seus memoriais finais.

Posteriormente, abram-se vistas à defesa em igual prazo.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 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.: 255953 Nr: 12-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de março de 2018, às 15h.

Autos n°: 255953

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 A testemunha Claudeir informou que está residindo no mesmo endereço.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o réu não foi recambiado para a presente audiência, 

redesigno o ato para o dia 19/04/2018, às 16:20h.

Requisite-se o réu.

Saem a vítima e testemunhas devidamente intimadas.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 187851 Nr: 773-93.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Ferreira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 773-93.2013.811.0006

 ESPÉCIE: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público Federal

RÉU(S): Jair Ferreira de Moraes

INTIMANDO:Reeducando: Jair Ferreira de Moraes, Cpf: 52239551100, Rg: 

809.757 SSP MT Filiação: Sebastião Ferreira de Moraes e Doraci Maria de 

Jesus Moraes, data de nascimento: 23/05/1971, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), pedreiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado para 

efetuar o pagamento no valor de R$ 11.237.20( onze mil, duzentos e trinta 

e sete reais e vinte centavos) , referente a multa a que fora condenado, 

no prazo de 10 (dez) dias.

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, 23 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109141 Nr: 5541-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Alfeo Boscoli Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5541-74.2017.811.0086 - Código n. 109141.

Vistos, etc.

Considerando certidão de fls. 11, certificando o recolhimento a maior, 

DEFIRO o pedido de restituição ao requerente Alfeo Boscoli Neto.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 22 de março de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108231 Nr: 5058-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RENATO ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, David Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5058-44.2017.811.0086 - Código n. 108231.

Vistos, etc.

Considerando certidão de fls. 11, certificando o não ajuizamento ou 

distribuição da ação, DEFIRO o pedido de restituição ao requerente Renato 

Alves de Freitas.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 22 de março de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 415-34.2003.811.0086

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Alves de Oliveira, Espólio de Geraldo 

Gomide de Mello Peixoto, Genesio Teruel, Espólio de Carlos Alberto Alves 

de Carvalho Pinto, Ronaldo Amaral de Carvalho, Maria Penteado de Mello 

Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B/MT, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Rogerio 

Caporossi Silva - OAB:6183-MT, Selma C. Flôres Catalán - 

OAB:4076-MT, Sérgio Harry Magualhães - OAB:, Wilson Rodrigues 

Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 610 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme pleiteado pelo 

requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98492 Nr: 5432-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS, JLdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Para oitiva das testemunhas policiais militares Ten. Peçanha e Sd. Greff, 

designo audiência de para o dia 12/06/2018, às 17:00.

Intime-se o adolescente e seus responsáveis legais, sobre a data da 

audiência, as testemunhas arroladas para comparecerem ao referido ato, 

bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 3357-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Roca Nascimento - 

OAB:SC 21.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que a 

guarda da criança ISABELI APARECIDA DE MORAES VIEIRA SARMENTO 

permaneça com a requerida TATIANA DE MORAES.Considerando a sua 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo de em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa, porém, os referidos pagamentos permanecerão sob 

condição suspensiva, ante o deferimento do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita ao demandante (fls. 13), nos termos do artigo 98, § 3°, 

do CPC.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95732 Nr: 3535-31.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinter Waldow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Muraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o desentranhamento dos documentos originais, devendo ser 

entregues à parte requerente, substituindo-os por cópias nos presentes 

autos.

 Em seguida, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 4240-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Jhonatan de Almeida Camargo

 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:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 71/72 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito.Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75526 Nr: 4081-91.2013.811.0086

 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: Marilize Tombini Brock

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão David Brock

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DESTRI NEGRETTI - 

OAB:MT 20028/O

 Vistos.

Considerando a inércia da perita nomeada, revogo a nomeação 

anteriormente feita e NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo Mustafa de 

Albuquerque, podendo ser localizado no seguinte endereço: Rua dos 

Jatobás, 684, AP 08, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, telefone: (65) 

99958-8133.

Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco dias, se 

manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, ressaltando-se que a 

pericia deverá ser realizada na residência do interditando, tendo em vista 

que se encontra em estado vegetativo.

Ressalto que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de 

fls. 50/51.

Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não tenham 

apresentado e indicar assistente técnico.

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do 

CPC.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81615 Nr: 4406-32.2014.811.0086

 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: Lúcia Alvori de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Deixo de condenar a 

demandante em custas e honorários advocatícios, eis que beneficiário da 

justiça gratuita.Outrossim, considerando que a demanda foi julgada 

parcialmente procedente para a concessão apenas do benefício relativo 

ao auxílio doença, havendo sucumbência recíproca entre as partes no 

caso em apreço, deixo de condenar o requerido ou a requerente ao 

pagamento das verbas sucumbenciais, o que ensejaria a compensação 

dos honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 86 do Código 

de Processo Civil.As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, segundo 

artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN.O requerido está isento de 

custas.Considerando-se a situação de miserabilidade e de saúde precária 

da parte autora, bem como a necessidade de assegurar-se a efetividade 

da prestação jurisdicional, estão presentes neste momento os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a 

Autarquia demandada implante o benefício do auxílio doença à autora, em 

virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de imposição de multa.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, § 3°, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais à perita 

nomeada às fls. 97, através do Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48381 Nr: 3802-13.2010.811.0086

 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: Domingos Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Neula de Fatima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de benefício previdenciário relativo à 

aposentadoria por idade de trabalhador rural promovida pelo requerente 

DOMINGOS RIBEIRO DE SOUZA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.

Às fls. 79/82 há sentença proferida nos autos, julgando procedente a 

demanda, determinando ao INSS a implantação do benefício de 

aposentadoria por idade ao autor, deferindo a antecipação de tutela para 

que o benefício fosse estabelecido no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da intimação da sentença.

O INSS apelou da sentença às fls. 83/98 e as contrarrazões do 

requerente foram apresentadas às fls. 110/113.

Às fls. 126/130 aportou o acórdão que julgou o referido recurso, 

determinando a intimação do autor para trazer aos autos o requerimento 

administrativo indeferido.

O requerente foi devidamente intimado, contudo, mencionou que seria 

impossível formular o requerimento administrativamente porque já existiria 

um benefício de aposentadoria por idade implementado em nome do 

mesmo.

Todavia, ainda que já exista este benefício estabelecido em nome do autor, 

este somente foi concedido devido à antecipação de tutela concedida na 

sentença que foi anulada no recurso de apelação e mantida pelo Tribunal 

Regional Federal, logo, não obsta que o requerente pleiteie 

administrativamente o benefício, vez que o indeferimento administrativo 

consiste na demonstração do interesse processual da parte autora.

Logo, intime-se o demandante novamente, para trazer aos autos cópia do 

requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção da ação.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79876 Nr: 3029-26.2014.811.0086

 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: ZENEIDE LOPES DE VARGAS PREZITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Ante a renúncia de fls. 92, REVOGO a nomeação de fls. 83 e NOMEIO 

como perito médico o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia.

Não obstante o fato de que o perito nomeado não é especialista em 

neurologia, é o único médico na Comarca cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, habilitado a realizar os 

trabalhos.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude de que é o único médico 

desta Comarca cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 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.

 Intimem-se as partes para apresentarem novos quesitos que desejam ver 

respondidos pelo perito nomeado, nos termos do artigo 465, § 1°, III, do 

Código de Processo Civil.

Fica desde já determinado que o profissional 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.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74268 Nr: 2793-11.2013.811.0086

 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: José Sebastião Tranquilino, Maria Salome Gomes 

Tranquilino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a necessidade de realizar perícia nos 02 (dois) requerentes, 

determino que sejam realizadas duas nomeações junto ao Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, na importância de R$ 

600,00 (seiscentos) reais cada perícia.

No mais, cumpra-se integralmente o determinado às fls. 134/138.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48082 Nr: 3506-88.2010.811.0086

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Barreto Orrigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DOU O FEITO POR SANEADO.Nesse diapasão, fixo como pontos 

controvertidos a condição do requerente de segurado especial da 

previdência social na modalidade de trabalhador rural, a carência de tempo 

necessária e a implementação do requisito etário.Desta feita, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27/ 06 / 2018, às 14 h 00 

min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.Intimem-se o 

requerente e o requerido para indicarem a qualificação das testemunhas 

que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, 

§ 4°, do Código de Processo Civil.Ressalto que as testemunhas arroladas 

pela parte autora deverão comparecer independentemente de intimação, 

conforme determina o artigo 455 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48347 Nr: 3768-38.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINIZADORA BANDEIRANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Graziela Martins Porto 

- OAB:12579

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC e, 

considerando a ausência de publicação da Sentença de fls. 62/63, 

impulsiono estes autos para remetê-la à publicação: "...Ante o exposto, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e JULGO EXTINTO o 

presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48081 Nr: 3505-06.2010.811.0086

 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: João Carlos Barreto Orrigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DOU O FEITO POR SANEADO.Nesse diapasão, fixo como pontos 

controvertidos a condição da de cujus de segurada especial da 

previdência social, na modalidade de trabalhadora rural, a carência de 

tempo necessária e a condição de dependente do autor em relação à de 

cujus.Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27 / 06 / 2018, às 13 h 30 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas 

partes.Intimem-se o requerente e o requerido para indicarem a qualificação 

das testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil.Ressalto que as 

testemunhas arroladas pela parte autora deverão comparecer 

independentemente de intimação, conforme determina o artigo 455 do 

Novo Código de Processo Civil.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48559 Nr: 3977-07.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Quaresma Castro, SGUAREZI & CUNHA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, Glaucia 

Águeda da Silva Magalhães, Camila Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Silva de Souza - 

OAB:14660/MT, Glaucia Agueda da Silva Magalhaes - OAB:13652/MT, 

Haroldo Quaresma Castro (Advogado) - OAB:PA 11.913, Ivo 

Marcelo Spínola da Rosa (Advogado) - OAB:MT 13.731, Osmar 

Pereira de Souza - OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521-MT, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B, Nagib 

Kruger - OAB:4419/MT

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que o executado efetuou o pagamento do 

débito acrescido de honorários sucumbenciais e multa de 10%, conforme 

se verifica às fls. 260/261.

Dessa forma, determino a liberação de 30% do valor depositado em juízo 

para Haroldo Quaresma de Castro, conforme decisão de fls. 242/243.

Em relação aos 70% remanescentes determino a intimação dos 

exequentes Sguarezi, Righi & Cunha Advogados Associados, Ivo Marcelo 

Spíndola, Glaucia Águeda da Silva Magalhães e Camila Silva de Souza 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre à proporção 

que cada um levantará, devendo apresentar o valor atualizado, 

devidamente acrescido dos honorários sucumbenciais e multa do 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77053 Nr: 638-98.2014.811.0086

 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: Roseli de Souza Provin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nordival de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e DECRETO A INTERDIÇÃO PARCIAL 

DO REQUERIDO NORDIVAL DE SOUZA, declarando-o incapaz para 

exercer os atos da vida civil relativos aos direitos patrimoniais e negociais, 

em virtude de ser portador de retardo mental, com presença de psicose, 

alucinações visuais e auditivas e delírios frequentes, nos termos do artigo 

85, da Lei 13.146/2015 e artigo 1782 do Código Civil.Com fulcro no artigo 

1.775, § 1°, do Código Civil, nomeio ROSELI DE SOUZA PROVIN para 

exercer a função de curador de seu irmão NORDIVAL DE SOUZA pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de ulterior revogação, a qualquer 

tempo, com fulcro no artigo 747 do CPC c/c art. 1.767 do CC, mediante o 

dever de prestar contas anualmente.Proceda-se à inscrição desta 

sentença junto ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e 

publique-se no sítio eletrônico do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, 

onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 vez, e no 

órgão oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 755, § 3°, do CPC.Intime-se a curadora definitiva a prestar o devido 

compromisso, nos termos do artigo 759 e ss. do CPC.Sem custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 2003-61.2012.811.0086

 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: Marcia Cristina Pereira da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 409 de 688



dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 2858-06.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Borges Machado, Marivone de Almeida 

Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 importância de R$ 715.726,92 (setecentos e quinze mil, setecentos e vinte 

e seis reais e noventa e dois centavos).Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento e decido. Tendo em vista o retorno desta execução à 

primeira instância, proceda-se ao seu apensamento aos autos dos 

embargos de terceiro n°. 3634-06.2013.811.0086, código 75078 e aos 

autos dos embargos à execução n°. 1844-50.2014.811.0086, código 

78548.Ademais, considerando que na presente oportunidade foi proferida 

sentença nos autos dos embargos de terceiro sob o código 75078, 

julgando improcedentes os referidos embargos, tenho que a execução em 

epígrafe pode prosseguir normalmente.Em seguida, tendo em vista que os 

bens penhorados foram avaliados em 19/09/2013, há mais de quatro anos, 

encontra-se desatualizada, bem como a soma das importâncias em que os 

bens foram avaliados está equivocada.Por isso, para a continuidade da 

execução com os atos expropriatórios, determino a realização de nova 

avaliação dos bens penhorados às fls. 41, pelo oficial de justiça, nos 

termos do artigo 873, inciso III, do Código de Processo Penal.Realizado 

novo auto de avaliação, intimem-se as partes para se manifestarem nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 218, § 3°, do CPC.Após, determino ainda a intimação 

dos devedores do executado, MARCELO VINÍCIUS DE MIRANDA, ELIAS 

MOREIRA BARBOSA, TOMODATI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

EIRELI e SL 374 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos 

endereços indicados às fls. 155 através de carta com aviso de 

recebimento, para depositarem em juízo a quantia de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) (crédito penhorado às fls. 40/44) ou comprovar que o 

fizeram, no prazo de 03 (três) dias sob pena de incorrer em crime de 

desobediência, visto que o crédito já foi penhorado às fls. 40.Decorrido o 

prazo estabelecido, certifique-se caso não haja o referido depósito e, 

após ultimadas as determinações acima, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1844-50.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bolivar Borges Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de (05) cinco dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento e/ou designação de audiência, conforme o 

caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75078 Nr: 3634-06.2013.811.0086

 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: Lerise Cacia de Almeida Greff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE 

TERCEIRO opostos por LERISE CÁCIA DE ALMEIDA GREFF em face de 

CARLOS ALBERTO TORRES, forte no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para:1.RECONHECER A FRAUDE À EXECUÇÃO na alienação do automóvel 

Chevrolet Captiva, ano 2008/2008, placas NPE-9270, de cor preta, 

Renavam 988873060, que, como tanto, vai tida como ineficaz perante o 

credor CARLOS ALBERTO TORRES, devendo prosseguir a demanda 

executória em apenso;2.CONDENAR os devedores BOLIVAR BORGES 

MACHADO e MARIVONE DE ALMEIDA GREFF ao pagamento de multa, no 

patamar de 05% (cinco) por cento do valor do débito em execução, nos 

termos do que prevê o artigo 774, inciso I, parágrafo único, do 

CPC.Sucumbente, condeno a embargante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado atribuído aos presentes embargos, considerando a simplicidade 

do feito e desnecessidade de dilação probatória, nos termos do artigo 85, 

§ 2°, do CPC. Todavia, considerando que a embargante litigou sob o 

amparo da Assistência Judiciária Gratuita, as obrigações inerentes à 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, dentro dos cinco anos subsequentes ao 

trânsito em julgado, o credor demonstrar alteração de sua situação 

financeira, com base no artigo 98, § 3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitado em julgado os presentes embargos de terceiro, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79608 Nr: 2736-56.2014.811.0086

 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: Supergasbras Energia Ltda. (S H V Gas Brasil Ltda.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira Braga Filho Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Ante o 

quadro de extinção processual sem julgamento do mérito, condeno à parte 

autora ao pagamento das custas processuais.No entanto, tendo em vista 

que sucumbiu integralmente de sua pretensão, vez que o processo foi 

extinto sem resolução do mérito, condeno ainda a requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que 

este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81582 Nr: 4378-64.2014.811.0086

 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: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Luis Correa da Costa, Nubia Fernanda 

Pereira, Rogerio Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto à quitação concedida pelo autor DIRCEU VICENTE BALDISSERA 

ao requerido ELTON LUIS CORREA DA COSTA às fls. 57/58, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, apenas quanto ao demandado ELTON LUIS 

CORREA DA COSTA, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea b, c/c artigo 924, inciso IV, ambos do Código de Processo 
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Civil.O feito deverá prosseguir quanto aos demandados NÚBIA FERNANDA 

PEREIRA e ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA, sendo que a 

parte autora deverá informar seus endereços no prazo 

supraindicado.Acerca do requerimento para levantamento do valor 

depositado a título de caução pelo requerente, tenho por bem INDEFERIR o 

pedido, pois o feito ainda não teve julgamento do mérito quanto a todos os 

demandados e a caução se trata de requisito imprescindível para a 

concessão da medida liminar.Ressalto que quando da prolação de 

sentença o pedido para levantamento do valor da caução será apreciado 

novamente.Decorrido o prazo supramencionado sem qualquer 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81368 Nr: 4249-59.2014.811.0086

 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: Eduardo Liebelt Bernardinis, Mariana Liebelt Bernardinis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Lourenço Rocha, Cremilda de Oliveira 

Costa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Sendo assim, antes de me pronunciar sobre as questões sustadas 

preliminarmente em sede de contestação e reconvenção, remetam-se os 

autos à Advocacia Geral da União, a fim de que um de seus procuradores 

se manifeste nos autos acerca do interesse da citada autarquia federal 

nos autos em epígrafe, conforme determina o artigo 183, § 2°, do Código 

de Processo Civil.Quanto aos pedidos de reconsideração formulados 

pelos autores às fls. 173/173-A e às fls. 178/179, para a determinação da 

reintegração de posse dos demandantes em uma chácara de 4,0625 

hectares, no lote 23C, no condomínio de chácaras de Nova Mutum, assim 

como em uma casa localizada na quadra O, lote 24, da Rua Xaxim, bairro 

residencial das Palmeiras, em Nova Mutum/MT, saliento que não há fatos 

novos que me façam vislumbrar os requisitos inerentes à concessão da 

tutela de urgência ou de evidência e alterar as decisões já emanadas no 

feito.Apenas o fato de que os requeridos estariam construindo chácara 

que os requerentes almejam a reintegração não é suficiente, haja vista 

que, consoante já mencionado às fls. 157/158, em caso de decretação da 

resolução do negócio jurídico, os requeridos não serão indenizados pelas 

benfeitorias que fizerem, ante a decisão proferida às fls. 55/56, visto que 

já cientes de tal determinação.Por isso, INDEFIRO os requerimentos de fls. 

173/173-A e 178/179.Após as providências elencadas acima, tornem os 

autos conclusos.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 2704-32.2006.811.0086

 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: Selma Miriam Citeli Dias, José Renato Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Rocha Frade, Ricardo Alves Pinto, 

Wanderley Valentin da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:MT 10.176, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, Sem adv. - 

OAB:

 Desse modo, considerando que os autores foram devidamente intimados 

para se manifestarem sobre a assistência litisconsorcial, deixando 

transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de fl. 336, ADMITO 

WANDERLEI VALENTIN DA SILVA como assistente litisconsorcial dos 

requeridos. Oportuno registrar que o assistente receberá o processo no 

estado em que se encontra, a teor do disposto no parágrafo único do 

artigo 119 do Código de Processo Civil. Do saneamento do processo: O 

processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou conhecido 

diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu estado.As 

partes são legítimas, bem como seus interesses. O processo, até o 

momento, não apresenta vício ou qualquer irregularidade que enseje 

providências desse Juízo.Não havendo preliminares a serem analisadas 

(artigo 337, do NCPC), DOU O FEITO POR SANEADO.Fixo como pontos 

controvertidos: a) a existência da posse exercida pelos demandantes, sua 

localização e limites; b) a prática de atos de turbação, esbulho ou ameaça; 

c) a data da prática dos atos de turbação, esbulho ou ameaça.Defiro a 

produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e documental. Em 

relação à prova pericial, tenho como impertinente ao caso, visto que a 

presente ação versa somente sobre a posse da área em litígio. Para 

produção da prova testemunhal, designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/06/2018 às 13:30.Ficam 

as partes advertidas que as intimações das testemunhas deverão ser 

feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de Processo 

Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, 

fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79930 Nr: 3076-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSB, NDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edilson Galvão - 

OAB:52.972/PR, Sem adv. - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE ação de adoção unilateral c/c destituição 

do poder familiar proposta por Claudinei da Costa Paião, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 47 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, para fins de:DESTITUIR O PODER FAMILIAR do 

genitor biológico Nilton Divino Paulino em relação ao adolescente Cleiton 

Bartiniski Paulino e, por consequência, determinar a exclusão do nome 

desde o assento de nascimento do menor;CONCEDER a adoção do infante 

Cleiton Bartiniski Paulino ao requerente Claudinei da Costa Paião, ficando 

autorizado, com arrimo no art. 47, § 5°, da Lei n. 8.069/90, a mudança de 

nome da menor para Cleiton Bartiniski Paião.Constarão os nomes dos 

ascendentes do adotante como avós da criança.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se o respectivo mandado de averbação, remetendo carta 

precatória, se o caso, ao respectivo Cartório de Registro Civil, para que 

seja procedido o cancelamento do assento de nascimento original da 

menor e, incontinenti, seja realizada a lavratura de um novo registro 

consoante a presente decisão judicial, o qual deverá ser instruído com 

cópia da primitiva certidão de nascimento e cópia da presente decisão, 

devendo ser cumprido integralmente o artigo 47 da Lei nº 8.069/90, nos 

seguintes termos: a) não será fornecida certidão do mandado ora 

expedido, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça, 

para salvaguarda de direitos (art. 95, parágrafo único da Lei 6.015/73); b) 

a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o 

nome de seus ascendentes; c) o mandado judicial, que será arquivado, 

cancelará o registro original da adotada; d) nenhuma observação sobre a 

origem do ato poderá constar nas certidões do registro.Após, arquivem-se 

os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.Sem custas e 

honorários, nos termos da legislação de regência.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 445-83.2014.811.0086

 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: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerida está em local incerto e não sabido, defiro o 

petitório de fl. 207. Desta forma, DETERMINO que seja a mesma citada por 

edital, nos termos do artigo 256, II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79077 Nr: 2300-97.2014.811.0086

 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: Gilmar Antonio Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Jairo Marques, Vilmar Cesar Tomasi - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária nº 

15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o DR. GUSTAVO CASTRO 

GARCIA para que proceda a devolução na Secretaria dos autos em 

epígrafe no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas), sob pena de busca 

e apreensão e comunicação à OAB.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80881 Nr: 3937-83.2014.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio Junqueira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gersone Lemos Guerra, Francisco Lemos 

Guerra, Franciene Lemos Guerra Franchini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria de Correição Ordinária nº 

15/2018 CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o DR. ARNO LOPES MOREIRA 

para que proceda a devolução na Secretaria dos autos em epígrafe no 

prazo de 24 horas (vinte e quatro horas), sob pena de busca e apreensão 

e comunicação à OAB.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77420 Nr: 963-73.2014.811.0086

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transrivel Ltda

 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:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 93/94 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor.No que se refere ao pedido de busca de endereço, 

INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da 

consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado pela 

Associação Comercial deste Município.No mais, somente se demonstrado 

que a consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.Desse modo, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

da parte requerida ou comprovar que tentou localizar o endereço, sob 

pena de extinção.Após o aporte do endereço, cite-se o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito.Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do 

Código Processual Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código 

de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 690-94.2014.811.0086

 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: TOMASIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a renúncia de fls. 46, REVOGO a nomeação de fls. 37 e NOMEIO 

como perito médico o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude de que é o único médico 

desta Comarca cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 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.

 Intimem-se as partes para exercer a faculdade do artigo 465, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Fica desde já determinado que o profissional 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.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53632 Nr: 1135-83.2012.811.0086

 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: Vilmond Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇAO DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por VILMOND SANTANA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 78.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115301 Nr: 1491-68.2018.811.0086
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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: Vanuza Alves Ribeiro Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o valor atribuído a causa é de R$ 36.922,80 (trinta e 

seis mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), entendo que 

este não é o Juízo competente para apreciação do feito, visto que se trata 

de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos contra a 

Fazenda Pública Estadual.

A Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

para o julgamento das ações cíveis de interesses dos Estados, Distrito 

Federal e Territórios e dos Municípios, com valor até 60 (sessenta) 

salários mínimos.

O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta 

dos referidos Juizados no foro onde estiverem instalados.

Destarte, ressalto ainda a existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do 

Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados.

Nessas demandas se incluem aqueles em que é pleiteada a reposição 

salarial por ocasião da conversão de Cruzeiro Real para URV, como no 

caso em epígrafe.

Sendo assim, o feito em epígrafe deve ser remetido para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum.

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80615 Nr: 3768-96.2014.811.0086

 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: Laer Emmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intime-se a perita nomeada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos o laudo pericial.

Após, compra-se integralmente o determinado à fl. 51.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ANDRADE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000607-56.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE ALVES DE ANDRADE 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, 

importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos 

EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu 

pela afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos 

sob o n. 986, com a seguinte ementa: “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.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 07 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CLEMENTINA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001237-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA CLEMENTINA DE ALMEIDA COSTA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia apresentada. Joelma 

Clementina de Almeida Costa 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 
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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$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Não cabe a aplicação da 

súmula 385 do STJ, porque a outra negativação é posterior. 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$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios 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 

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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Processo Número: 1001238-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBY COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 1001238-97.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.101,60 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: CLEIBY COSTA OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 11987782 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, 23 

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: 8010312-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010312-56.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.095,17 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 
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05/09/2017 Hora: 10:30 REQUERENTE: VALDINEI DA SILVA DE ARRUDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - 

MT0009119S-A REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 11943907 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, 23 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: 8010305-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MODESTO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010305-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMAR MODESTO DE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da inicial, eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória, a teor do artigo 355, inciso I do CPC. 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. Quanto à preliminar de litispendência/ conexão não vejo o 

porquê prosperar, para que ocorra qualquer uma das duas hipóteses é 

necessária identidade de elementos, contudo nas duas ações 

apresentadas os objetos em demanda são diversos, tratando-se de 

contratos diferentes, portanto não deve prosperar a preliminar. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte Reclamante aduz que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por dívida que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica com esta, afirmando que a inscrição restritiva de seu nome lhe 

ocasionou danos morais. No entanto, em contestação a Reclamada 

combateu as alegações da Reclamante e apresentou provas da existência 

de relação jurídica entre as partes, por meio de gravações de um 

atendimento entre a ela e uma de suas prepostas onde o Reclamante 

admite a contratação e utilização do serviço telefônico. Por outro lado, em 

sua inicial, a parte Reclamante se limitou a dizer que a inscrição restritiva é 

indevida, sem demonstrar o adimplemento da dívida e, a despeito da 

comprovada existência de relação jurídica entre as partes, não acabe ao 

juízo presumir que valor estava efetivamente pago. Vale dizer, o 

Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações 

inequívocas do alegado. Assim, não é possível concluir que a inscrição 

restritiva é indevida, posto que ausente a prova do pagamento da dívida. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 

RECURSO INOMINADO N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: 

CLEUSA ALZIRA MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO 

INOMINADO – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

ACORDO FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o 

art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato 

constitutivo de seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a 

não comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo 

assim, o dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a parte 
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Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga __________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANILSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000278-44.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 263,37 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/08/2017 Hora: 

14:40 REQUERENTE: GILVANILSON SANTOS SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - MT23145/O-O 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 12074153 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, 23 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: 1000074-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000074-97.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

10/10/2017 Hora: 13:00 REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 12092980 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, 23 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: 1000024-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARGARETE APARECIDA 

N A V A  C O S S U L  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000024-37.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 31.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/07/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO DE ALMEIDA VILELA - MT0009538A Nome: MARGARETE 

APARECIDA NAVA COSSUL Endereço: Av das Gaivotas, 502, W, Jd 

Primavera, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: OI S.A 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: OI S.A Endereço: RUA HUMBERTO 

DE CAMPOS, 425, 8 andar, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

22430-190 Senhor(a): REQUERENTE: MARGARETE APARECIDA NAVA 

COSSUL 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, 27 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000771-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. 

Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento 
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do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Maria Francisca do Nascimento em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito [art. 373, I e II do CPC]. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, sustenta a Reclamante que consta negativação indevida em seu 

nome promovida pelo Reclamado sem que com ele possua débitos. Por 

esta razão propôs a presente ação requerendo a declaração da 

inexistência do débito e indenização por danos morais. De toda forma, 

verifico que a Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes 

para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial 

informações inequívocas do alegado, pois vejo que não há nos autos o 

extrato do SPC/Serasa de onde pudesse se inferir anotação restritiva 

efetuada pelo Reclamado. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. SOMENTE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO SERASA. 

INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DEMAIS REFLEXOS. ÔNUS DA 

PROVA QUE CABE AO RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA POR IMPLICAR EXIGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE 

PROVA DE FATO NEGATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0026970-52.2015.8.16.0014/0 - 

Londrina - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - J. 11.12.2015) (g.n.) Desta 

maneira, a Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, 

ônus que lhe cabia, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. E 

nesse, nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso 

VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico 

não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios [art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. 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, 21 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106237 Nr: 3987-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Fabiano Shishido, Gutemberg Lopes de 

Oliveira, Vinicius do Prado Dias Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Impulsiono o presente feito, nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Advogado Dativo, a fim de que, no prazo de 3 (três) dias RETIRE a 

Certidão de Crédito Advocaticios nos autos pela atuação dativa, após os 

autos serão remetidos a Comarca de origem, onde não sendo retirada no 

prazo, deverá procurar a comarca para a retirada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106389 Nr: 4071-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Montello Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Impulsiono o presente feito, nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Advogado Dativo, a fim de que, no prazo de 3 (três) dias RETIRE a 

Certidão de Crédito Advocaticios nos autos pela atuação dativa, após os 

autos serão remetidos a Comarca de origem, onde não sendo retirada no 

prazo, deverá procurar a comarca para a retirada.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61789 Nr: 281-83.2013.811.0012

 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: FAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 No que tange à reconvenção apresentada, na qual a requerida/reconvinte 

pretendeu a fixação de alimentos para si e a regulamentação das visitas 

do menor, julgo parcialmente procedente os pedidos (art. 487, I do CPC), 

para fixar a guarda do infante de forma unilateral à requerida, bem como 

regulamentar as visitas do genitor, ao qual caberá o 1º e 3º fim de semana 

do mês, podendo retirar a criança às 18h00min de sexta-feira, 

devolvendo-a até as 18h00min de domingo. As datas comemorativas 

deverão ser alternadas entre os genitores. Caberá, ainda, ao autor, 

metade do período das férias escolares. Julgo, ainda, improcedente a 

reconvenção, em relação ao pedido de alimentos em favor da 

requerida.Extraia-se cópia do presente “decisum” para o feito virtual em 

apenso (processo nº 1066-40.2016 – código nº 78465), o qual se trata de 

ação revisional de alimentos promovida pelo ora autor em desfavor do 

infante.Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno 

ambas ao pagamento das custas processuais “pro rata” e de honorários 

advocatícios devidos aos patronos “ex adversos”, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, “ex vi” do art. 85, do CPC, vedada a 

compensação, cuja exigibilidade fica suspensa a ambas as partes(art. 98, 

§3º, CPC), eis que o autor é beneficiário da gratuidade judiciária (fl. 31), 

bem como que defiro a benesse em favor da requerida, frente ao 

documento de fl. 46.Transitando em julgado a presente sentença, 

arquive-se, procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 64340 Nr: 3102-60.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA APARECIDA DA SILVA TARTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANDRÉ TARTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Considerando que na exordial há requerimento de prova emprestada, o 

qual, até a presente data, não foi analisado, postergo, por ora, a 

realização do exame pericial determinado às fls. 129/130.

Sem prejuízo, defiro o pedido de prova emprestada em relação aos autos 

de código 33756 e 33739. Primeiro, porque não há oposição expressa do 

requerido quanto ao referido pedido; em segundo lugar, porque referidas 

provas foram produzidas em contraditório judicial; e, por fim, porque estas 

não acarretam prejuízos às partes, mormente quando visam à elucidação 

dos fatos expostos na inicial.

Desta feita, determino à Secretaria que providencie a juntada aos 

presentes autos das provas existentes nos feitos acima citados, os quais, 

consoante consulta no Sistema Apolo, verifica-se que tramitaram perante 

este Juízo da 1ª Vara Cível.

Com a juntada, intimem-se as partes para, querendo, sobre elas se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 2273-45.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE NUNES DE PAULA, JULIO CESAR HOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANESE, ROMERO DAL SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 De mais a mais, julgo improcedente o pedido de condenação dos 

requeridos ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do art. 487, I 

do CPC.Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada polo, e honorários advocatícios aos 

patronos “ex adversos”, os quais, com base no art. 85, §2º do CPC, fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Considerando que 

as partes, autora e requeridos (Romero Dal Soto: tapeceiro – fl. 119, e 

Sarah Ferreira de Sousa: estudante - fl. 31) são beneficiárias da justiça 

gratuita, a exigibilidade das custas e honorários advocatícios fica 

suspensa, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Após a 

coisa julgada, nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se em definitivo 

com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73580 Nr: 2187-40.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a MARIA CANDIDA DA SILVA MOREIRA LIMA, na base de um salário 

mínimo mensal, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento 

das eventuais parcelas vencidas e devidas a partir do requerimento 

administrativo (17/11/2014 – fl. 16).(...).Tópico síntese do julgado: a) nome 

da segurada: Maria Candida da Silva Moreira Lima; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 17/11/2014 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: um salário 

mínimo; f) data do início do pagamento: prejudicado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77318 Nr: 646-35.2016.811.0012

 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: Armeniza Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de embargos de declaração opostos por Armezina 

Rodrigues dos Santos, em que alega vício na sentença de fls. 84/85, 

pretendendo a modificação do julgado e a procedência da 

demanda.Remetido o feito ao requerido, este retornou sem 

manifestação.Vieram-me os autos conclusos.É o breve 

relatório.Fundamento e Decido.Primeiramente, consabido que os embargos 

declaratórios são cabíveis nos casos em que há ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei processual civil 

(art. 1.022). “In casu”, os presentes aclaratórios não merecem ser 

acolhidos, haja vista a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do 

CPC.Isso porque, da análise da irresignação da embargante, verifica-se 

que sua real intenção é o reexame da matéria já analisada, com 

consequente modificação da sentença (deferindo a si o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial) pela via 

oblíqua dos presentes aclaratórios, o que não comporta guarida nos 

termos da jurisprudência deste eg. TJMT:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...)Posto 

isso, não acolho os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a sentença de fls. 84/85, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68647 Nr: 185-97.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 1120-45.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MARIA DA CONCEIÇÃO 

- OAB:, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Nomeio para realização de perícia alimentícia a pessoa jurídica de caráter 

científico IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, com 

CNPJ n°. 23.169.838/0001-09, que receberá intimação na pessoa de seus 

diretores através do e-mail: contato@ibecbrasil.com.br.

Intime-se o Instituto nomeado para informar se possui profissionais e 

laboratórios adequados para realização de perícia alimentícia, que forneça 

a análise de MEV (microscopia eletrônica de varredura); índice de 

carbonatação; PH; massa e volume.

Em caso positivo, deverá manifestar se aceita a nomeação, apresentando 

proposta de honorários no prazo de quinze dias.

Às providências.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80424 Nr: 1859-76.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO, ANTONIO 

EDU MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO 

BRASIL em face de CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO E OUTROS, todos 

qualificados nos autos, pleiteando, em síntese, receber débito proveniente 

da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/70040-8, cujo valor 

atualizado perfaz R$ 28.168,66.

 A parte executada, citada, apresentou embargos que tramitaram em 

apenso (Código 83617).

Conforme se verifica dos autos em apenso, a presente execução foi 

extinta em razão do débito encontrar-se quitado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo com fundamento no art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Em razão da parte exequente ter dado causa ao ajuizamento da presente 

ação, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais.

Após decurso do prazo legal, pagas eventuais custas remanescentes, 

nada sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83617 Nr: 3683-70.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA FONTES - 

OAB:35984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos dos embargos para declarar extinto 

o processo de execução em apenso, sob Código 80424, consoante 

disposição do art. 924, inciso III, do mesmo diploma legal.Condeno o 

embargado a pagar ao exequente o dobro do valor cobrado na execução, 

consubstanciado em R$ 56.337,32 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta 

e sete reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do ajuizamento da ação executória, com juros de mora a 1%, a partir 

da intimação do embargado na presente ação;Condeno, ainda, o 

embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do 

art. 81 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, devendo esta ser convertida em indenização a parte 

embargante.Por fim, condeno o banco ao pagamento das 

custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 

85 e seguintes do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Decorrido o 

prazo legal, certifique-se o teor da presente decisão nos autos da 

execução (Código 80424).Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88754 Nr: 1881-03.2017.811.0012

 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: JANETE LIMA DA SILVA

 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:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte na 

qualidade de segurado especial – trabalhador rural proposta por Janete 

Lima da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Conforme consta de ref. 39, a parte autora desistiu da ação.

Intimada para manifestar-se quanto ao pedido de desistência, a autarquia 

ré nada pugnou (ref. 44).

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 1594-74.2016.811.0012

 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 DORVALINA DOS REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS contra decisão proferida à ref. 64, argumentando 

existir omissão, quanto à condenação da parte exequente com relação 

aos honorários advocatícios.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

A finalidade dos embargos de declaração é complementar a decisão, 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas e eventuais erros materiais.

 Entendo assistir razão ao embargante, uma vez que este juízo deixou de 

arbitrar honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, direito 

que lhe é garantido, conforme artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.”

Com estas considerações, conheço e dou provimento ao recurso de 

embargos de declaração, com o fim de fazer constar no final da decisão 

de ref. 64 o seguinte:

"Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 2º do Novo 
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Código de Processo Civil".

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72742 Nr: 1861-80.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR, ACRL, HRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', BRUNA GARCIA TOLEDO - OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes e ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, caso não tenham sido 

anteriormente fixados no despacho inicial, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 827 do CPC.

Sendo a parte condenada beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo 

a cobrança das custas pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83766 Nr: 3775-48.2016.811.0012

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ALIMENTOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CELEIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENEDDES HENRIQUE TEODORO 

MENDES - OAB:33884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de tutela cautelar de arresto proposta por Alfa Comércio 

Importação e Exportação de Alimentos Eireli em face de Supermercado 

Celeiro LTDA – ME., ambos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 01/98.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora nada 

providenciou.

 Novamente intimada à ref. 20, a parte requerente não se manifestou nos 

autos, conforme certidão de ref. 27, encontrando-se o processo 

paralisado há mais de 30 dias.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsados os autos, verifico que a parte autora abandonou a causa, 

visto ter deixado de promover diligências que lhe competiam quanto ao 

impulsionamento do feito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, atenta às disposições do art. 85 do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, salvo se a parte 

for beneficiaria da gratuidade ou isenta.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95281 Nr: 5687-46.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GONÇALVES SIRQUEIRA, MARIA DAS 

GRAÇAS GONÇALVES SIRQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUÍSA DE MELLO COSTA 

- OAB:42031

 Vistos.

Lourdes Gonçalves Sirqueira e Maria das Graças Gonçalves ajuizaram a 

presente ação em face de Elismar Batista dos Santos, todos qualificados.

 A petição inicial foi instruída com documentos.

Em ref. 04, foi proferida decisão determinando a intimação da parte 

embargante para efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 O procurador da parte embargante nada manifestou nos presentes autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte embargante, 

através de seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento das 

custas iniciais.

Tal cobrança está prevista em lei e a parte embargante não foi agraciada 

com os benefícios da assistência judiciária, vez que não comprovou 

satisfatoriamente sua necessidade nos autos.

Cumprida a intimação necessária, via Diário da Justiça do Estado, e 

decorrido mais de trinta (30) dias a parte embargante não se manifestou.

 Diante disso, força é reconhecer a aplicação, in casu, do artigo 290 do 

Código de Processo Civil:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo e determino o cancelamento da 

distribuição do feito.

 Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-87.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010284-87.2015.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. REQUERENTE: EVANGELISTA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pela reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de que em 16/04/2015 teve seus 

documentos pessoais e cartões bancários extraviados no município de 

Goiânia/GO; que foram efetuados empréstimo pessoal no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), e saque no importe de R$ 100,00 (cem reais); 

informa que na ocasião fez boletim de Ocorrência e que a Defensoria 

Pública em 15/06/2015 enviou o oficio 390/2015 para o banco, ora 

requerido, para que esclarecesse o ocorrido, porém até a presente data 

não teve resposta. No entanto, em razão do referido empréstimo está 

sendo descontado mensalmente em sua conta bancária parcela no valor 

de R$ 264,47 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete 

centavos), causando prejuízo ao requerente. Em contestação, o banco 
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reclamado alega que o empréstimo foi contratado através das máquinas 

de autoatendimento (BDN). Que o meio utilizado pra realizar as operações 

(saque e empréstimo) foram cartão pessoal com senha mais dispositivo de 

segurança (TANCODE), que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos materiais e morais. Pois bem. No caso em apreço, os saques e 

empréstimo ocorreram no mesmo dia do suposto extravio e todas as 

transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante 

uso de senha pessoal do correntista. Em tais circunstâncias, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a 

responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de que o 

cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, 

que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham 

acesso a eles. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. 

CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO 

CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE 

AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de 

Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. 

Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder 

por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas 

pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com 

"chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser 

afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora 

contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original 

e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as 

conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter 

sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que 

todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e 

mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a 

respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as 

devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. 

Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com 

o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a 

ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição 

financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a 

entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1633785 SP 2016/0278977-3, Relator: Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017). Segundo o ilustre 

doutrinador Cavalieri Filho, "a responsabilidade objetiva da instituição 

financeira decorre de uma violação ao dever contratualmente assumido de 

gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes" 

(Programa de responsabilidade civil, 11. ed., São Paulo: Atlas, 2012, pág. 

479). No entanto, se o serviço não tem defeito, não haverá relação de 

causalidade entre o dano e a atividade da instituição financeira. Aliás, 

ainda que invertido o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, as 

transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso 

de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a 

incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com 

negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a 

terceiros. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I do NCPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, 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

Comarca de Paranatinga

Comarca de Paranatinga

Portaria

PORTARIA N.º 021/2018-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Portaria n° 682/2016/DGTJ, de 2.12.2016, que 

dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

 R E S O L V E:

 I – NOMEAR o Senhor ERIKO FAVORETO, matrícula 35303, portador do 

RG 4522220-2 SPTC/GO e CPF 006.195.281-84, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, da 2ª Vara da Comarca de 

Paranatinga, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 II – Publique-se e Cumpra-se, encaminhando cópia à Coordenadoria de 

Recursos Humanos.

 Paranatinga - MT, 23 de março de 2018.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 021/2018-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Portaria n° 682/2016/DGTJ, de 2.12.2016, que 

dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

 R E S O L V E:

 I – NOMEAR o Senhor ERIKO FAVORETO, matrícula 35303, portador do 

RG 4522220-2 SPTC/GO e CPF 006.195.281-84, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, da 2ª Vara da Comarca de 

Paranatinga, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 II – Publique-se e Cumpra-se, encaminhando cópia à Coordenadoria de 

Recursos Humanos.

 Paranatinga - MT, 23 de março de 2018.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52747 Nr: 1956-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado Dr. NELSON BARDUCO JUNIOR, da audiência redesignada 

para o dia 4/5/2018 às 14:00 horas, a ser realizada na sala de audiências 

da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá - MT, para inquirição da 

testemunha Xavier Leonidas Dallagnol (CP código nº 1269867).

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 648-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionesclei Breda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte requerida 

para oferecer as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78098 Nr: 1318-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silvania Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1324-17.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiarai Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78397 Nr: 1465-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aelcia Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78400 Nr: 1468-88.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fátima Campos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 1463-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Ruth da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78147 Nr: 1351-97.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Severo de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78409 Nr: 1474-95.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice da Silva Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77053 Nr: 802-87.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonilson de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80903 Nr: 2701-23.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemerson Rodolfo Furtado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78107 Nr: 1327-69.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Roberto de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78092 Nr: 1312-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida David de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78102 Nr: 1322-47.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandreli de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80905 Nr: 2703-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everalda Edna Alves Warmeling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78100 Nr: 1320-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristianny dos Passos Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78110 Nr: 1330-24.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 
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OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78094 Nr: 1314-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80918 Nr: 2713-37.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77152 Nr: 861-75.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fanny Olivia Carrillo Arenas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78146 Nr: 1350-15.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Lopes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80917 Nr: 2712-52.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Aparecida Lima da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78109 Nr: 1329-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane Alves Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80925 Nr: 2720-29.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Jessica da Rocha Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 
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processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80677 Nr: 2569-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78096 Nr: 1316-40.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thomasia de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77382 Nr: 990-80.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Cavaleiro Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80915 Nr: 2710-82.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Rondon Kogapi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78458 Nr: 1498-26.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Panosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19516 Nr: 977-33.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Nunes de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Laercio 

Faeda - OAB:3589-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Souza da Fonseca 

- OAB:98294/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52997 Nr: 2211-40.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o referente à 
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diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: Paranatinga, 

Zona Rural, Fazenda Toca da Raposa.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68726 Nr: 1165-11.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olímpio José Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: 

Paranatinga, Zona Rural.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86723 Nr: 786-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Domingos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Luis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinalva Gregoria Carneiro - 

OAB:6.678/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: 

Cidade de Gaúcha do Norte

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 441-36.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Schmitt, Guido Nelson Schmitt, Realda 

Teresinha Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: 

Cidade de Gaúcha do Norte.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85939 Nr: 440-51.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Cristiano Schmitt, Guido Nelson Schmitt, 

Realda Teresinha Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: 

Cidade de Gaúcha do Norte.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85894 Nr: 421-45.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosela Schmitt, Rafael Cristiano Schmitt, 

Yonara Claudia Riscarolli Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: 

Cidade de Gaúcha do Norte.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28045 Nr: 1039-68.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio Combustiveis Rio Kuluene Ltda, 

Tarciso Fernandes, Eloi da Rosa, Fabio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar o solicitado às fls. 

53/54 após, remeter para a Procuradoria Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 905 Nr: 1006-35.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Serra Azul Ltda, Jairo Dias 

Pereira, Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 
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OAB:11378, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada o patrodo 

dos réus, no prazo de 05 (cinco) dias, para informar a exata localização 

do imóvel penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29066 Nr: 2064-19.2010.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emam Emulsões e Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benito Vilacha Peres - 

OAB:14.378/MG, RODRIGO FARIA DE SOUSA - OAB:112528 , Silvana 

Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

do réu de que foi deferido o pedido de vistas dos autos e caso não haja 

manifestação os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80230 Nr: 2336-66.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Artur Potrich, Valeri Potrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luís Almeida - 

OAB:7732-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar acerca da excessão 

de pré-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51848 Nr: 1048-25.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bauer e Melo Ltda - Eloi Tintas, Giovani Roberto 

Bauer Melo, Maria Inês Fernandes Bauer, Eloi Bauer Melo, Jean Carlos 

Bauer Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, para informar número da conta 

para levantar valor de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74560 Nr: 3396-11.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:112528

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar ciente da certidão de fls. 

26v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85574 Nr: 283-78.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneida Venancio Mignot Rocha, Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio de Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

para a Comarca de Poxoréu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26991 Nr: 3020-69.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Cristina Hirsh Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Tavares Piller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT, Leandro Cerqueira Morais - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de solicitar ao Juizo Deprecado 

informações sobre o cumprimento da carta precatória de fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85330 Nr: 159-95.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Gandolfo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 4270-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 4120-78.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Eides Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 1233-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmara Paulino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

do retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50924 Nr: 97-31.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenilda Solidade Silva Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

do retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28437 Nr: 1432-90.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo de Oliveira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

do retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33240 Nr: 1478-11.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oto Ildo Wutzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar ciente da certidão de fls. 

113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66240 Nr: 73-95.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rezumira Badua Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

do retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 648-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionesclei Breda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor do ofício n. 01/2018/GAB/J-Aux, o qual determina o 

reexame da necessidade da manutenção do armamento em depósito 

judicial, da análise dos autos observo que a arma de fogo apreendida no 

presente feito ainda guarda interesse ao processo, uma vez que ainda 

não foi realizada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela 

qual a mantenho no Setor de Depósito do Fórum.

Ante a certidão de fl. 231, dando conta que mesmo intimada a defesa não 

manifestou acerca da oitiva da testemunha Joelson Mesquita de Oliveira e 

da fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, homologo a 

desistência da oitiva da testemunha mencionada e declaro encerrada a 

instrução processual.

Dê-se vista as partes para fins de memoriais finais no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79505 Nr: 1988-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aecio Fernandes de Campos, Zaira Maria de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 
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www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19473 Nr: 921-97.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Schweigert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: Paranatinga, 

Zona Rural.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68759 Nr: 1182-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira Pinto, Katia Cristina Montoya 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: Paranatinga, 

Zona Rural, Fazenda São Jorge.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 3941-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Soares Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: 

Paranatinga, Zona Rural.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85532 Nr: 263-87.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Maria Casarotto, Antonio Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: 

Cidade de Gaúcha do Norte

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 3041-64.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

no valor de 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os meios para o cumprimento. Endereço: Paranatinga, 

Zona Rural Fazenda Rochedo.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 426 Nr: 814-39.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Nivaldo Posso, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar acerca do documento 

juntado às fls. 203/205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12945 Nr: 1628-70.2004.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faustino de Jesus Vaz, Jose Maria Vaz, Antonio Pedro 

Aparecido Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Antônio Pase, Dilvão Roberto Pase, 

Dionisio Peruzzolo, Iraides Peruzzolo, Siduk Togo Horie, Adair Horie, Elza 

Mitse Horie, Ione Assaco Horie Tanaka, Alberto Yoshio Tanaka, Maria 

TizukoHorie, Eizi Yano, Ademir Tamotsuo Horie, Eliana Gloria Ruiz Horie, 

Ivete Yoshiko Horie Ruiz, Argemiro Pereira de França, Leoncio Ruiz Filho, 

Odair Tatsho Horie, Warner Takamitsu Tomoyoshi, Ruth Kazuko Horie 

Tomoyoshi, João Yoshime Horie, Jussara Maria de Souza Horie, Danilo 

Augusto Bellini, Alzira Horie Bellini, Pedro Mori, Maria de Lourdes Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 
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OAB:2321-B/MT, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:2321-B/MT, Célia Maria de Jesus - OAB:91.857/SP, 

Francisco Carlos Alcântara - OAB:4.647-B/MT, Hamilton Virgilio 

Medeiros - OAB:4.783-B/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, 

Sergio Heming - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as partes, 

para manifestar quanto a proposta de honorários de fls. 601/603.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67246 Nr: 535-52.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clediomar Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 167-77.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Borges, Marielma de Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Miguel Vela Caprioli, Júnior de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50559 Nr: 2069-70.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clari Jose Valdameri, Clari Jose Valdameri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69677 Nr: 1524-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva, Espólio de Esmeraldino Alencar de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar ciente da certidão de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 198-68.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Sartori, Adilmar Sartori, Lirge Maria 

Sartori Theotonio, Marcia do Prado Sartori, Wellington Sanches Theotônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar ciente da certidão de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29498 Nr: 2495-53.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Júnior Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar ciente da certidão de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66263 Nr: 94-71.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32798 Nr: 1036-45.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84051 Nr: 4266-22.2017.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oderleia Aparecida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75870 Nr: 294-44.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Teixeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57242 Nr: 2598-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Quimica do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Nilson, Maia Emilia Gandonski Nilson, 

Costa & Vieira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83781 Nr: 4137-17.2017.811.0044

 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 John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

se manifestar quanto à certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83778 Nr: 4135-47.2017.811.0044

 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 John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

se manifestar quanto à certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 4515-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsineia Kaniru Paique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84612 Nr: 4504-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kavopi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83717 Nr: 4101-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Tsa Abdi Wawemra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59741 Nr: 401-59.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenor Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

do retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53676 Nr: 2871-34.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

do retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55177 Nr: 1160-57.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Gaudencia de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 90-05.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53969 Nr: 98-79.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nely Francisca Ferreira de Holleben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53913 Nr: 41-61.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54673 Nr: 745-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Regina Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53926 Nr: 56-30.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silmar Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 
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OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55606 Nr: 1467-11.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelson Stefani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 4-34.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Fonseca Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55004 Nr: 1021-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunizangela Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54841 Nr: 896-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nathany Assis Bonattia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53709 Nr: 2911-16.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira Venâncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

 Remeta-se ao arquivo provisório.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86045 Nr: 4703-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 A declaração de pobreza juntada com a inicial implica mera presunção 

relativa da hipossuficiência financeira declarada, que pode ceder ante 

outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

Assim, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, 

apresente a parte autora autora, em 15 (quinze) dias, elementos de 

comprovação do alegado, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento 

das custas e despesas relativas ao ajuizamento, sob pena de 

indeferimento do benefício e cancelamento da distribuição (art. 290 do 

NCPC).

Outrossim, no mesmo prazo, deverá o requerente promover a emenda da 

petição inicial, a fim de constar o valor da causa, na forma do artigo 291 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57736 Nr: 2932-55.2014.811.0044

 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: FDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E VISTAS 

ajuizada por FERNANDA DIAS FERREIRA, em face de VAGNER 

APARECIDO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 81/82, as partes realizaram composição amigável, pugnando pela 

homologação do acordo e suspensão do feito.

À fl. 89, manifestação favorável do Ministério Público.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

81/82, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 70220 Nr: 1728-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APEdC, DHCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa dos 

interesses de D. H. C. L. Representada por sua genitora ANNA PAULA 

EVANGELISTA DE CARVALHO, em face de DANILO DA SILVA LEITE, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 37, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação pugnada 

nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 37.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 824-63.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alberi Ferst, Terezinha Serley Dal Olmo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Regina Zamignani Gemenes, Reinaldo 

Gemenes, Adelir Antônio Pase, Dilvão Roberto Pase, Patricia Zamignani 

Maluf, Celaine Salvador Pase, Faustino de Jesus Vaz, Antonio Pedro 

Aparecido Vaz, Jose Maria Vaz, Mariza Tasca Pase, Luzia de Fatima 

Moraes Vaz, Sandra Helena Giusti Vaz, Sonia Aparecida Benvenuto Vaz, 

João Morie, Dionízio Peruzzolo, Iraides Peruzzolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420b, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:772-RO, Onedson Carvalho da Silva - OAB:7136, Ricardo Batista 

Damásio - OAB:7222-B

 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 para manifestar, acerca da certidão de 

fl.461.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-12.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE STHEFANIE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

 

Ata de audiência (08/02/2018)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-38.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA DO PRADO WEGNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CASSIO DA SILVA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ata de audiência (08/02/2018).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-29.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCONDES GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010070-29.2017.8.11.0044 REQUERENTE: MARCONDES GONCALO DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

MARCONDES GONÇALO DE CAMPOS, ora embargante, alegando omissão 

e contradição na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que 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. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 06 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-61.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000143-61.2017.8.11.0044 REQUERENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME REQUERIDO: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por J.CAVALHEIRO 

COMÉRCIO - M em desfavor de LINDOMAR PEREIRA DA SILVA, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 1.495,50 (um mil, quatrocentos e 

noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Pois bem, a parte autora 

requereu a desistência da presente ação consoante se vislumbra em 

termo de audiência. In casu, denoto que não há óbice para o deferimento 

do pedido da parte reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, 

mormente porque a parte reclamada sequer foi citada da presente lide. 

Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – 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). Pelo Exposto, nos 

termos do artigo 485, VIII do NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do 

FONAJE, JULGO extinto o presente feito, sem resolução de mérito. 

Expeça-se o necessário, e Transitado em Julgado remetam-se os autos ao 

arquivo dando-se as devidas baixas. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 06 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-41.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELBIANE ANGELICA TEODORO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MTEC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010011-41.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ELBIANE ANGELICA TEODORO 

DE MENEZES REQUERIDO: MTEC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - 

ME Vistos, etc. A parte autora ELBIANE ANGÉLICA TEODORO DE 

MENEZES, propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais, em face da parte reclamada MTEC EQUIPAMENTOS E 

ACESSÓRIOS LTDA. Em audiência preliminar de conciliação, constatou-se 

a ausência das partes, eis que estes mesmos intimados, não 

compareceram. Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do 

FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, a 

extinção do feito é medida que se impõe. A extinção do processo 

independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes 

(art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo 

Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse 

sentido, verbis: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado 

nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 

229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da 

exigência do comparecimento pessoal das partes às audiências se deve 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações 

legais insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da 

Lei n. 9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz 

de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado 

com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 06 de março 

de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-46.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000144-46.2017.8.11.0044 REQUERENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME REQUERIDO: ANTONIO LUIZ ALVES DOS SANTOS Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

J.CAVALHEIRO COMÉRCIO - ME em desfavor de ANTÔNIO LUIZ ALVES 

DOS SANTOS, objetivando o recebimento do valor de R$ 3.845,42 (três mil 

oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) e danos 

morais. Pois bem, a parte autora requereu a desistência da presente ação 

consoante se vislumbra em termo de audiência. In casu, denoto que não 

há óbice para o deferimento do pedido da parte reclamante, conforme 

enunciado 90 do FONAJE, mormente porque a parte reclamada sequer foi 

citada da presente lide. Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – 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). Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC/2015 

c/c com o enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito. Expeça-se o necessário, e Transitado em Julgado 

remetam-se os autos ao arquivo dando-se as devidas baixas. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. 

Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 06 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-44.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA CESTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010069-44.2017.8.11.0044 REQUERENTE: CLAUDIANA CESTARI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de declaração opostos 

contra sentença proferida, interposto pela parte CLAUDIANA CESTARI, 

ora embargante, alegando omissão e contradição na sentença prolatada, 

requerendo novo pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração com efeitos infringentes não 

encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que 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. É, pois, função deste recurso a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites 

traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que modificar-se a 

respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte autora, ora 

embargante, além de optar por via inadequada para se alegar tal 

motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-14.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO AUGUSTO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010071-14.2017.8.11.0044 REQUERENTE: OSVALDO AUGUSTO 

CORREIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

OSVALDO AUGUSTO CORREIA, ora embargante, alegando omissão e 

contradição na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que 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. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença ora 

atacada. Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de 

declaração com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95, mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos 

fundamentos e condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-59.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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AGENEVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010068-59.2017.8.11.0044 REQUERENTE: AGENEVALDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

AGENEVALDO FERREIRA DA SILVA, ora embargante, alegando omissão e 

contradição na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que 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. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-89.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010066-89.2017.8.11.0044 REQUERENTE: NOEMI BENTO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de declaração opostos 

contra sentença proferida, interposto pela parte NOEMI BENTO DA SILVA, 

ora embargante, alegando omissão e contradição na sentença prolatada, 

requerendo novo pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração com efeitos infringentes não 

encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que 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. É, pois, função deste recurso a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites 

traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que modificar-se a 

respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte autora, ora 

embargante, além de optar por via inadequada para se alegar tal 

motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-37.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010063-37.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ADELAIDE RECKZIEGEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de declaração opostos 

contra sentença proferida, interposto pela parte ADELAIDE RECKZIEGEL, 

ora embargante, alegando omissão e contradição na sentença prolatada, 

requerendo novo pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração com efeitos infringentes não 

encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que 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. É, pois, função deste recurso a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites 

traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que modificar-se a 

respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte autora, ora 

embargante, além de optar por via inadequada para se alegar tal 

motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 
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dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-67.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010061-67.2017.8.11.0044 REQUERENTE: DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de declaração opostos 

contra sentença proferida, interposto pela parte DIEGO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, ora embargante, alegando omissão e contradição na sentença 

prolatada, requerendo novo pronunciamento e modificação na r.sentença. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração com efeitos infringentes 

não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que 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. É, pois, função deste recurso a 

revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão 

nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que 

modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte 

autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se alegar 

tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-82.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM QUINTILIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010060-82.2017.8.11.0044 REQUERENTE: SERAFIM QUINTILIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

SERAFIM QUINTILIANO DE OLIVEIRA, ora embargante, alegando omissão e 

contradição na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que 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. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-15.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO LEO FLACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010058-15.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ELPIDIO LEO FLACH 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de declaração opostos 

contra sentença proferida, interposto pela parte ELPÍDIO LEO FLACH, ora 

embargante, alegando omissão e contradição na sentença prolatada, 

requerendo novo pronunciamento e modificação na r.sentença. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração com efeitos infringentes não 

encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É sabido e notório que 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. É, pois, função deste recurso a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites 

traçados pelo pedido da parte, contudo, nada há que modificar-se a 

respeito da sentença vergastada. Percebe que a parte autora, ora 

embargante, além de optar por via inadequada para se alegar tal 

motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não se 

admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 
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posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-30.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA MARIA TERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010057-30.2017.8.11.0044 REQUERENTE: VALDA MARIA TERRA 

BRANDAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

VALDA MARIA TERRA BRANDÃO, ora embargante, alegando omissão e 

contradição na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que 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. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 

com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-56.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELBIANE ANGELICA TEODORO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEODATO SOARES DE FREITAS OAB - MG45759 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010010-56.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ELBIANE ANGELICA TEODORO 

DE MENEZES REQUERIDO: MACEDO & SOUZA LTDA Vistos, etc. A parte 

autora ELBIANE ANGÉLICA TEODORO, propôs ação de consignação em 

pagamento com pedido liminar em tutela de urgência, em face da parte 

reclamada MACEDO & SOUZA LTDA, visando a consignação em 

pagamento do valor de R$ 1.778,92 (um mil, setecentos e setenta e oito 

reais e noventa e dois centavos) e danos morais. Instada a se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a manifestar sobre a petição e 

documentos da parte reclamada, a parte reclamante quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido 

prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

sem resolução do mérito, uma vez que a parte exequente não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-32.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA MOREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000035-32.2017.8.11.0044 REQUERENTE: FABIOLA MOREIRA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Versa o presente sobre embargos de 

declaração opostos contra sentença proferida, interposto pela parte 

FABÍOLA MOREIRA DE FIGUEIREDO, ora embargante, alegando omissão e 

contradição na sentença prolatada, requerendo novo pronunciamento e 

modificação na r.sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração com 

efeitos infringentes não encontram guarida. FUNDAMENTO. DECIDO. É 

sabido e notório que 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. É, pois, função 

deste recurso a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como 

repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte, contudo, nada 

há que modificar-se a respeito da sentença vergastada. Percebe que a 

parte autora, ora embargante, além de optar por via inadequada para se 

alegar tal motivação, pretende que seja reformada a r.sentença, o que não 

se admite nesta via processual, posto que seu único fundamento se 

confunde com razões recursais para segunda instância, eis que a 

fundamentação sobre o dano moral foi exaustivamente motivada na 

sentença objurgada, mormente que a presente demanda se refere a dano 

in re ipsa; e, nada obstante a jurisprudência divergir minimamente do caso 

posto a liça, esta não traz nenhum peso considerável de modo a 

prejudicar o raciocínio jurídico da fundamentação na r.sentença objurgada. 

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração 
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com efeitos infringentes, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida quanto aos fundamentos e 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-73.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010619-73.2016.8.11.0044 REQUERENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME REQUERIDO: SILBENE MENDES DA SILVA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por J.CAVALHEIRO 

COMÉRCIO – ME em desfavor de SILBENE MENDES DA SILVA, objetivando 

o recebimento do valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). Pois 

bem, a parte autora requereu a desistência da presente ação consoante 

se vislumbra em termo de audiência. In casu, denoto que não há óbice 

para o deferimento do pedido da parte reclamante, conforme enunciado 90 

do FONAJE, mormente porque a parte reclamada sequer foi citada da 

presente lide. Nesse sentido: ENUNCIADO 90 – 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). 

Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC/2015 c/c com o 

enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito. Expeça-se o necessário, e Transitado em Julgado remetam-se 

os autos ao arquivo dando-se as devidas baixas. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. 

Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-43.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON ANGELO DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010427-43.2016.8.11.0044 REQUERENTE: CUNHA COM. DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP REQUERIDO: JOELSON ANGELO DE 

MENEZES Vistos, etc. A parte autora CUNHA COM. DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIAS LTDA - EPP, propôs ação de cobrança, em face da 

parte reclamada JOELSON ANGELO DE MENEZES, visando o recebimento 

do valor de R$ 1.478,92 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e 

noventa e dois centavos) e danos morais. Instada a se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme consta em termo de audiência, de modo 

a dar prosseguimento no presente feito, a mesma quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido 

prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, uma vez que a parte AUTORA não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-22.2013.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA QUISSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ARYHELLA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010183-22.2013.8.11.0044 REQUERENTE: ERICA FERNANDA QUISSI 

REQUERIDO: MAGDA ARYHELLA GONCALVES DA SILVA Vistos, etc. A 

parte autora ÉRICA FERNANDA QUISSI, compôs acordo perante este juízo 

juntamente com a parte reclamada MAGDA ARYELLA GONÇALVES DA 

SILVA. Instada a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, de modo a dar 

prosseguimento no presente feito, a parte autora quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido 

prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, uma vez que a parte exequente não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010334-51.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ACELIA MARIA STOFFEL (EXEQUENTE)

ACELIA MARIA STOFFEL - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CAROLINE ZIMIANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010334-51.2014.8.11.0044 EXEQUENTE: ACELIA MARIA STOFFEL - ME, 

ACELIA MARIA STOFFEL EXECUTADO: TATIANE CAROLINE ZIMIANI 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de cumprimento de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO proposto por ACELIA MARIA STOFFEL - ME em desfavor de 

TATIANE CAROLINE ZIMIANI. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Novo 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 dívida, considerando 

que a exeqüente se deu por satisfeita, nada tendo a reclamar em face da 

executada, conforme petitório retro. Ante o exposto, julgo e declaro extinta 

a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 
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925, ambos do Novo Código de Processo Civil/2015. Após, proceda-se 

com o arquivamento do presente feito. P. I. Tatiane Barros Perrot Juíza 

Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-16.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE T DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Amaro Canedo Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000243-16.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ELICE T DE MORAES - ME 

REQUERIDO: AMARO CANEDO SILVA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

cumprimento de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ELICE T DE MORAES 

- ME em desfavor de AMARO CANEDO SILVA. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Novo 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 dívida, considerando que a exeqüente se deu por 

satisfeita, nada tendo a reclamar em face da executada, conforme 

petitório retro. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil/2015. Após, proceda-se com o arquivamento do 

presente feito. P. I. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-93.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RORIZES FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria M. da Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000212-93.2017.8.11.0044 REQUERENTE: RORIZES FERREIRA MARTINS 

REQUERIDO: MARIA M. DA SILVA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

cumprimento de ação de cobrança proposta por RORIZES FERREIRA 

MARTINS em desfavor de MARIA M. DA SILVA. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Novo 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 dívida, considerando que a exeqüente se deu por 

satisfeita, nada tendo a reclamar em face da executada, conforme 

petitório retro. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil/2015. Após, proceda-se com o arquivamento do 

presente feito. P. I. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 

Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-76.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ARRUDA FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000142-76.2017.8.11.0044 REQUERENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME REQUERIDO: CLAUDIO ARRUDA FARIA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por J.CAVALHEIRO 

COMÉRCIO – ME em desfavor de CLÁUDIO ARRUDA FARIA, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 1.062,12 (um mil e sessenta e dois reais e 

doze centavos). Pois bem, a parte autora requereu a desistência da 

presente ação consoante se vislumbra em termo de audiência. In casu, 

denoto que não há óbice para o deferimento do pedido da parte 

reclamante, conforme enunciado 90 do FONAJE, mormente porque a parte 

reclamada sequer foi citada da presente lide. Nesse sentido: ENUNCIADO 

90 – 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). Pelo Exposto, nos termos do artigo 485, 

VIII do NCPC/2015 c/c com o enunciado 90 do FONAJE, JULGO extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito. Expeça-se o necessário, e 

Transitado em Julgado remetam-se os autos ao arquivo dando-se as 

devidas baixas. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot 

Juíza Leiga Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-03.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE SOUZA VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000121-03.2017.8.11.0044 REQUERENTE: ADEVAIL ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: JOSIANE DE SOUZA VIANA Vistos, etc. A parte autora 

ADEVAIL ALVES DA GUIA, propôs ação de cobrança, em face da parte 

reclamada JOSIANE DE SOUZA VIANA. Em audiência preliminar de 

conciliação, constatou-se a ausência das partes, eis que mesmos 

intimadas, não compareceram na aludida sessão, mormente que a parte 

autora não justificou sua ausência. Assim, corroborado da redação do 

ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto, a extinção do feito é medida que se impõe. A 

extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação 

pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 
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do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz 

de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado 

com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, 

lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março 

de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011138-58.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FABIOLA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8011138-58.2010.8.11.0044 EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: THAIS 

FABIOLA ROCHA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por COMÉRCIO DE CALÇADOS MIAKI LTDA - ME em 

desfavor de THAÍS FABÍOLA ROCHA DA SILVA, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Instada 

a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a dar 

prosseguimento no presente feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido 

prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

sem resolução do mérito, uma vez que a parte exequente não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010628-69.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA (EXEQUENTE)

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010628-69.2015.8.11.0044 EXEQUENTE: ROSINEIDE MARQUES DE 

MOURA - ME, ROSINEIDE MARQUES DE MOURA EXECUTADO: JORGE 

CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME Vistos, etc. A parte exequente 

ROSINEIDE MARQUES DE MOURA – ME E OUTROS, propôs ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em face da parte executada JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, 

visando o recebimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos 

morais. Instada a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, de modo a dar 

prosseguimento no presente feito, a mesma quedou-se inerte, deixando 

transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do aludido prazo, in 

albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse qualquer 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações legais insertas 

no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

sem resolução do mérito, uma vez que a parte exequente não promoveu o 

prosseguimento da mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Submeto à apreciação do juiz de direito (togado) para fins de 

homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS PERROT JUÍZA 

LEIGA Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto 

de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências, Paranatinga/MT, 05 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-52.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA VENERO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-75.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-59.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE PEREIRA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000283-95.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO M DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010459-82.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA TAFANELI ANACLETO (EXECUTADO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Determino a 

suspensão do feito até o cumprimento do acordo. Ao Arquivo provisório. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 30 de janeiro de 2018 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADENISIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LYRA PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Determino a 

suspensão do feito até o cumprimento do acordo. Ao Arquivo provisório. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 30 de janeiro de 2018 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000095-05.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-49.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GARCIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JHONATA KANIGOSKI MULLER (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-98.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANETE RODRIGUES DE MORAES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA EDIANE T. ALVES - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-87.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO JOSE DENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000096-87.2017.8.11.0044 REQUERENTE: GENEZIO JOSE DENTI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GENESIO JOSÉ DENTI em desfavor de 
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TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que jamais realizou qualquer negociação junto a parte reclamada, 

pelo que requer o cancelamento do aludido contrato e a configuração de 

danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em 

procuração e demais documentos pessoais, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de 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 NCPC/2015, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, bem como reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa e de honorários advocatícios que sugiro seja 

fixado em 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Defiro a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga _________________ [1] [...] ?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). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências. Paranatinga/MT, 15 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-59.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SERGIO DE ANDRADE MARCINIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Deivid Santos de Araújo Bacelar (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-02.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO DE LIMA OAB - PR32093 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIDES KREITLOW (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-32.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DONIZETE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT0013997A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 16 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-47.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA IZABEL DE MORAES VIANA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 
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necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA GODOI FRANCISQUINI (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA FERREIRA PINTO (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE VAZ MACHADO GOMES COELHO (REQUERENTE)

Darci Muniz Barbosa (REQUERENTE)

JOSE CORSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000162-33.2018.8.11.0044 REQUERENTE: EUNICE VAZ MACHADO 

GOMES COELHO, JOSE CORSO, DARCI MUNIZ BARBOSA REQUERIDO: 

JOSE CORSO Vistos etc., Certo é que se mostra lícito às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos. 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, II do Novo Código de Processo Civil. Assim, 

diante do termo de acordo firmado pelas partes em audiência, reclamante 

EUNICE VAZ MACHADO GOMES COELHO e reclamada JOSÉ CORSO, 

outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos 

autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b do Novo Código 

de Processo Civil/2015. Publicada no sistema PJE. Após o cumprimento 

integral do acordo, proceda-se ao arquivamento. Intime-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos 

etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências. Paranatinga/MT, 06 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000214-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILSON SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-11.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RORIZES FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CLARINDA MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000211-11.2017.8.11.0044 REQUERENTE: RORIZES FERREIRA MARTINS 

REQUERIDO: SOLANGE CLARINDA MELO Vistos etc., Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes em audiência, reclamante RORIZES FERREIRA MARTINS e 

reclamada SOLANGE CLARINDA MELO, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. Publicada no 

sistema PJE. Após o cumprimento integral do acordo, proceda-se ao 

arquivamento. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos etc. Relatório 

dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às providências. 
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Paranatinga/MT, 06 de março de 2018. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO APARECIDO MACAUBA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000216-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIVANIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE ARAUJO NETO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA DE MACEDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-70.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEJEMAR BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A presença da 

parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 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 de conciliação, a extinção do processo é medida 

que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO 

DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do autor na audiência de 

conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste direito líquido e 

certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - Mandado de 

Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) (negritei e 

grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, 

inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à 

audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. Publicada com a inserção no Sistema. Intime-se. Cumpra-se. 

Paranatinga (MT), 08 de janeiro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-85.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEJEMAR BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A presença da 

parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 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 
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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 de conciliação, a extinção do processo é medida 

que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO 

DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do autor na audiência de 

conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste direito líquido e 

certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - Mandado de 

Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) (negritei e 

grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, 

inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à 

audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. Publicada com a inserção no Sistema. Intime-se. Cumpra-se. 

Paranatinga (MT), 08 de janeiro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-10.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A presença da 

parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 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 de conciliação, a extinção do processo é medida 

que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO 

DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do autor na audiência de 

conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste direito líquido e 

certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - Mandado de 

Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) (negritei e 

grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, 

inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à 

audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. Publicada com a inserção no Sistema. Intime-se. Cumpra-se. 

Paranatinga (MT), 08 de janeiro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000188-65.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 02 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-50.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA ALESSANDRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 02 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-59.2017.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

JONNY SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 02 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-19.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BORGES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 20 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-04.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 20 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-86.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 
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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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 20 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000195-57.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IOLINDA GOMES CASTILHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 20 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000196-42.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 20 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000218-03.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ANA VIDORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 
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arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 20 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-84.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 27 de fevereiro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-23.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MAZALOTI DANGUY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010493-23.2016.8.11.0044 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO MAZALOTI 

DANGUY REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que desconhece o débito. A reclamada, em sua 

peça de bloqueio, limita-se a afirmar ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora, visto que, os dados cadastrais são 

fornecidos pela própria consumidora. 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 da relação jurídica que motivou a negativação. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. No que concerne aos danos 

morais, em análise aos documentos do evento 01, verifico que, a parte 

requerente possuí outra restrição anterior lançada pela empresa CVC, 

qual não está sendo discutido judicialmente. Com efeito, a pessoa que tem 

mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à 

primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. 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. O inteiro 

teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Ademais, não é possível presumir que a parte reclamante tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante anormal, porque a situação não lhe seria incomum. Não restou 

comprovada a ocorrência de má-fé pela parte reclamante. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito lançada pela reclamada, como 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade 

da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga Vistos 

etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Às 

providências, Paranatinga/MT, 05 de março de 2018. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-51.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARRETO CHOFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000176-51.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JESSICA BARRETO CHOFFER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 
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provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Passo a análise do mérito. Compulsando os autos verifica-se que 

a parte reclamante formulou pedido de desistência da ação. Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando documento que comprova a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Cumpre consignar 

que o enunciado 90 do FONAJE sofreu uma importante alteração em seu 

texto, nos seguintes termos: ENUNCIADO 90 – 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). 

(grifo nosso) Portanto, caso o julgador verifica-se a existência de indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, como no caso em tela, pode 

indeferir o pedido de desistência. Ademais, já comungo do entendimento 

de que é flagrante o indicio de má-fé quando a parte autora requer a 

desistência da lide logo após a juntada de documento que comprova a 

relação jurídica entre as partes, e portanto, a legalidade dos débitos. Com 

efeito, no presente caso a parte autora alega que não negou a existência 

da relação jurídica, por isso cabia a mesma comprovar a quitação de seus 

débitos, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do 

NCPC/15. Além do mais o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. É de 

conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres Colegas 

Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Entendo que, a intimação do réu para manifestar 

sobre o pedido de desistência parece incompatível com o rito 

especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a 

segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, por isso o 

enunciado 90 do FONAJE foi modificado, para garantir a preservação da 

coisa julgada em caso de indícios de lide temerária. 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). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante, e passo a decidir a lide. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JÉSSICA BARRETO CHOFFER em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que jamais realizou qualquer negociação junto a parte reclamada, 

pelo que requer o cancelamento do aludido contrato e a configuração de 

danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em 

procuração e demais documentos pessoais, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 451 de 688



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 NCPC/2015, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, bem como reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa e de honorários advocatícios que sugiro seja 

fixado em 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Defiro a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga _________________ [1] [...] ?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). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências, Paranatinga/MT, 05 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-66.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARRETO CHOFFER (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 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 PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000175-66.2017.8.11.0044 REQUERENTE: JESSICA BARRETO CHOFFER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, posto que as provas são suficientes ao 

deslinde da presente questão. De um mesmo turno, REJEITO A 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Passo a análise do mérito. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação. Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem 

como, apresentado sua contestação, inclusive juntando documento que 

comprova a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. Cumpre consignar que o enunciado 90 do FONAJE 

sofreu uma importante alteração em seu texto, nos seguintes termos: 

ENUNCIADO 90 – 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). (grifo nosso) Portanto, caso o 

julgador verifica-se a existência de indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária, como no caso em tela, pode indeferir o pedido de desistência. 

Ademais, já comungo do entendimento de que é flagrante o indicio de 

má-fé quando a parte autora requer a desistência da lide logo após a 

juntada de documento que comprova a relação jurídica entre as partes, e 

portanto, a legalidade dos débitos. Com efeito, no presente caso a parte 

autora alega que não negou a existência da relação jurídica, por isso cabia 

a mesma comprovar a quitação de seus débitos, ônus que não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC/15. Além do mais o 

art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Entendo que, a intimação do 

réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece incompatível 

com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de 

preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, por 

isso o enunciado 90 do FONAJE foi modificado, para garantir a 

preservação da coisa julgada em caso de indícios de lide temerária. 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). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 
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discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante, e passo a decidir a lide. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JÉSSICA BARRETO CHOFFER em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que jamais realizou qualquer empréstimo junto a parte reclamada, 

pelo que requer o cancelamento do aludido contrato e a configuração de 

danos morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos contrato devidamente 

escrito com assinatura da parte autora idêntica ao da aposta em 

procuração e demais documentos pessoais, provas que permitem 

vislumbrar a existência de contrato de consumo entre as partes. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são bastante semelhantes a olho nu[1] . In 

casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou 

impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento do débito 

ora cobrado e negativado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de 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 NCPC/2015, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, bem como reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa e de honorários advocatícios que sugiro seja 

fixado em 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Defiro a gratuidade da 

justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga _________________ [1] [...] ?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). Vistos etc. Relatório dispensado com escoro no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, lançado acima, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Às providências, Paranatinga/MT, 05 de março de 2018. 

JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-15.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 02 de março de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-85.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 15 de março de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000220-70.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 15 de março de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-55.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 15 de março de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000222-40.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GARCIA SUZARTE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 
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comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 15 de março de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-69.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

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 de conciliação, a extinção 

do processo é medida que se impõe. Nesse sentido, verbis: “AUSÊNCIA 

DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. CUSTAS. 1.- Ausência do 

autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo. 2.- A 

reativação do processo depende do pagamento de custas. As custas de 

reativação possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo 

eventual direito ao benefício da gratuidade. 3.- Nestas condições inexiste 

direito líquido e certo ao benefício da gratuidade. Ordem denegada. (TJRS - 

Mandado de Segurança Nº 71002745024, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 17/12/2010) 

(negritei e grifei). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE 

e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. P.I.C. Paranatinga (MT), 15 de março de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63496 Nr: 542-15.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISE APRECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DA SILVA RAFAEL, ARNALDO 

APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 

- OAB:16009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 542-15.2013.811.0023Código nº 63496Vistos etc.Tendo em 

vista que a parte executada, até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO O 

PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.Contudo, 

consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO RESTOU 

FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.Desta forma, expeça-se 

mandado de penhora do imóvel indicado em fls. 170-173, avaliação e 

intimação das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita.Havendo 

impugnação quanto a avaliação no prazo de 05 dias manifestem-se o 

avaliador judicial e a parte contrária, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão.Ato contínuo, intime-se o 

exequente para juntar aos autos a certidão atualizada da matrícula (art. 

844 do CPC), com o respectivo registro/averbação da penhora, sem o qual 

não poder-se-á proceder a alienação em hasta pública (art. 1.054 da 

CNGC).Intime-se ainda o credor para informar se tem interesse em 

adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não 

inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.Consigne-se que, havendo 

ônus registrado na matrícula, nos termos dos arts. 804; c/c 908, ambos do 

CPC, intimem-se todos os credores preferenciais de todos os atos 

processuais, inclusive quanto à hasta pública.Comprovado o 

registro/averbação da penhora na matrícula, não havendo interesse em 

adjudicar ou levá-lo a alienação particular, designem-se datas para hasta 

pública, intimando-se as partes, bem como eventuais credores 

preferenciais com ônus registrados/averbados na matrícula do imóvel. 

Sendo frutífera a arrematação, deposite-se o montante arrecadado na 

conta única deste juízo.Atente-se ao disposto no art. 1.054 da 

C N G C . I n t i m e - s e . 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.Peixoto de Azevedo/MT, 27 de junho de 2017.Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 696-43.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para se manifestar 

quanto ao novo documento juntado às fls. 119 (Credito transferido para o 

Tesouro Nacional), no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26897 Nr: 1282-17.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENEROSA DIAS DA SILVA, AGENOR BEZERRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste 

quanto aos novos documentos jundatos às fls. 151/152, no prazo de 

5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80758 Nr: 2924-73.2016.811.0023
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CARLOS FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 39, que atesta que não localizou o bem e demais informações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63423 Nr: 470-28.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRMA LUCIA ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LOPES, RAIMUNDO ANTONIO 

SOUSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12937, FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 FINALIDADE: intiar os advogados das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem quanto aos documentos juntados às fls. 

141-147.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64043 Nr: 1173-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes para se manifestarem, no 

prazo de 10(dez) dias, sobre as provas que pretendem produzir sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-28.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010094-28.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.180,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Senhor(a): EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 11/04/2018, às 

15h00 min., na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

o reclamante o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 2- 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). 3. Pretendendo as partes produzirem provas 

testemunhais, deverão comparecer à audiência acompanhadas 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). 4. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de março de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-28.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010094-28.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.180,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Senhor(a): CEZAR CALINOSKI JUNIOR A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 11/04/2018, às 15h00 min., na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

reclamante o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 2- 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). 3. Pretendendo as partes produzirem provas 

testemunhais, deverão comparecer à audiência acompanhadas 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). 4. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de março 

de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-70.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOUTO CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER JONAS CHAVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Dados do Processo: Processo: 
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8010119-70.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIA SOUTO 

CHAVES Parte Ré: REQUERIDO: KLEBER JONAS CHAVES Senhor(a): 

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (ADVOGADO DO RECLAMADO) A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 11/04/2018, às 

15h00 min., na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

o reclamante o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 2- 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). 3. Pretendendo as partes produzirem provas 

testemunhais, deverão comparecer à audiência acompanhadas 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). 4. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de março de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-28.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010094-28.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.180,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo, com fundamento na Lei 

9.099/95. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de CONCILIAÇÃO CPC Art. 

357 que se realizará no dia 18/04/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando os autos verifico que 

a reclamada não compareceu à audiência de conciliação marcada para o 

dia 02/09/2014, as 14h40min, todavia apresentou justificativa acostando 

aos autos que a referida audiência ocorreu as 14h20min, ou seja, 20 

minutos antes do horário marcado, desta feita determino a designação de 

nova data para realização de audiência conciliatória. Intime-se.Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 23 de março de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-28.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010094-28.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.180,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANGELA JUSTINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo, com fundamento na Lei 

9.099/95. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de CONCILIAÇÃO CPC Art. 

357 que se realizará no dia 18/04/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando os autos verifico que 

a reclamada não compareceu à audiência de conciliação marcada para o 

dia 02/09/2014, as 14h40min, todavia apresentou justificativa acostando 

aos autos que a referida audiência ocorreu as 14h20min, ou seja, 20 

minutos antes do horário marcado, desta feita determino a designação de 

nova data para realização de audiência conciliatória. Intime-se.Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 23 de março de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-91.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR DELATORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO AUD. 

DE INTRUÇÃO E JULGAMENTO Dados do Processo: Processo: 

8010051-91.2014.8.11.0023; Valor causa: R$ 4.045,94; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIZANA FELIX Parte Ré: 

REQUERIDO: ALDAIR DELATORE Senhor(a): LUIS AUGUSTO CUISSI A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 11/04/2018 , às 

15:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada 

as partes (Reclamado), 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). 2. Pretendendo a parte reclamada 

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 reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. ADVERTÊNCIA : Não comparecendo à audiência designada a 

parte Reclamante, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito e 

implicará no pagamento das custas processuais, com fundamento no 
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artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de março de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-91.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR DELATORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO AUD. 

DE INTRUÇÃO E JULGAMENTO Dados do Processo: Processo: 

8010051-91.2014.8.11.0023; Valor causa: R$ 4.045,94; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIZANA FELIX Parte Ré: 

REQUERIDO: ALDAIR DELATORE Senhor(a): FABIANE LEMOS MELO 

(ADVOGADA DO RECLAMANTE) A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 11/04/2018 , às 15:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada as partes (Reclamado), 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). 2. 

Pretendendo a parte reclamada 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 reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. ADVERTÊNCIA : Não comparecendo à audiência designada a 

parte Reclamante, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito e 

implicará no pagamento das custas processuais, com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de março de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-89.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 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. DECISÃO: " Diante do exposto, 

conheço do presente recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO a fim de majorar o quantum indenizatório a título de danos 

morais, para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo a 

sentença nos demais termos. 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. Valdeci Moraes Siqueira, Juíza 

Relator." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-13.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000034-13.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: URSULA NETA 

TORRES MOURAO BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de março de 

2018. Senhor(a): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO EXECUTADO, PARA QUE CUMPRA A SENTENÇA (FAZENDO O 

PAGAMENTO) NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SOB AS PENALIDADAS 

DA LEI. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a 

parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

5.471,67 (cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e sete 

centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (27/07/2016, ID 6750325, 

fl.13), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação. VALOR TOTAL A SER PAGO 

R$ 8.471,67 (oito mil e quatrocentos e setenta e um reais e sessenta sete 

centavos) devidamente corrigido, como determinado na sentença. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-81.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 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. 
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SENTENÇA: "Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) declarar a 

inexistência do débito de R$1.262,72 (hum mil duzentos e sessenta e dois 

reais e setenta e dois centavos); c) determinar que a promovida exclua o 

nome e CPF da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); d) 

condenar a parte promovida a pagar para a parte promovente a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se." Processo: 8010224-81.2015.8.11.0023; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DO 

CARMO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S/A OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-81.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 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. 

SENTENÇA: "Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) declarar a 

inexistência do débito de R$1.262,72 (hum mil duzentos e sessenta e dois 

reais e setenta e dois centavos); c) determinar que a promovida exclua o 

nome e CPF da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); d) 

condenar a parte promovida a pagar para a parte promovente a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se." Processo: 8010224-81.2015.8.11.0023; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DO 

CARMO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S/A OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-19.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA REIGIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇÃ PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 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: 8010006-19.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDA REIGIEL DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

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. JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-19.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA REIGIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 23 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: 

8010006-19.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDA REIGIEL DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 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. JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Comarca de Pontes e Lacerda

Edital

EDITAL N. 3/2018-DF

PRAZO : 02 (DOIS) DIAS

 O EXMO SR. DR. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, – Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum em substituição legal desta Comarca, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o Edital n. 

01/2018/DF deste Juízo, Provimentos 40/2008/CM e 15/2016/CM, resolve:

I - Tornar público o deferimento das inscrições dos candidatos do 

processo seletivo para Conciliador da Comarca de Pontes e Lacerda- MT , 

conforme lista abaixo descrita:

 Nome - Nº Inscrição

 Fabiani Viana da Costa - 1;

 Suély Fernanda Benito Magalhães- 2 ;

Cristina Emilia Biasutti de Oliveira - 3;
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Alessandra Libório Feliciano Sathler - 4;

Ramilla Thuany Souza Amaral - 6;

Karla Dionely Barbosa Leite - 7;

Acássia Mirelle Martins -8;

Leonice Silva Ferreira - 9;

Wanderson José Inácio Gonçalves - 10;

Samantha Mara da Cunha Roman - 11;

Kátia Sabrina Santiago Guimarães - 13;

Flávia Adriano de Sá - 14;

Irio Gonçalves Boraschi - 15;

Beatriz Ferreira dos Santos - 16;

Thayná da Silva Saldanha - 17;

Diego Bonfim Ramos - 18 ;

Elizame Lopes Pinto - 19;

 Caroline Aparecida da Silva Delibert - 20;

Ully Souza Mattozo - 21;

João Raphael Pereira de Souza - 22;

Jesika Patricia da Silva - 23;

Luciano Araujo Jato bá da Silva - 24;

Antoninho Marmo da Silva Junior - 25.

 II - Designar o dia 22/4/2018 para a aplicação da avaliação, das 8 às 12 

horas, na Escola Estadual São José, localizada na Rua Teresinha C. 

Garbim, 1966, bairro São José, nesta cidade , ficando desde já 

convocados os candidatos acima mencionados.

 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda – 

Estado de Mato Grosso aos 23(vinte e três) dias do mês de Março de 201 

8 (dois mil e dezoito). Eu, Ligia Magna Silva e Machado, Gestora Geral, 

digitei.

 Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito/Diretor do Foro em substituição

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82157 Nr: 4410-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Vistos.

 Deixo de apreciar, novamente, o chamamento do feito à ordem (fls. 

199/203), vez que não nenhuma regularidade processual para ser 

reconhecida.

Vislumbro que o requerido não cumpriu a determinação de fls. 197, bem 

como não manejou qualquer recurso em face desta.

Dessa forma, diante da não realização de prova pericial em razão do não 

recolhimento dos honorários pericias pelo requerido e ainda em atenção à 

inversão do ônus da prova (fls. 187), declaro o aproveitamento da prova 

não produzida em favor do autor.

Dê-se vistas para as alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46439 Nr: 3076-35.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO KEISHITE KIHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves Amorim, Raimundo Pereira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 Vistos.

Defiro o pedido retro pelo prazo de um ano.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se ainda às fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49457 Nr: 867-59.2009.811.0013

 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: Luiz Siqueira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90057 Nr: 1831-76.2014.811.0013

 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: Valéria Juliano, Otavio Antonio da Silva Neto, Edson 

Thiener Juliano da Silva, Luiz Otávio Souza da Silva, Thaíse Cristine da 

Silva, LFVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Lopes - 

OAB:77.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual e Municipal para que se 

manifestem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 485-32.2010.811.0013

 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: Orides André de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se eventual ocorrência de trânsito em julgado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85795 Nr: 3411-78.2013.811.0013

 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: RPB, Tânia de Lourdes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 2786-93.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcosoney Feliciano de Souza - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059/MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 199/200.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64743 Nr: 786-08.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 3083-90.2009.811.0013

 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: Antônio Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo INSS.

Citado o executado se manifestou concordando com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cumprimento 

de sentença e HOMOLOGO os cálculos de fls. 176/178, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do exequente.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2618-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Batista Pereira, Cícera Jerônimo da Silva, 

Benedita Maria Machado Castelo Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, LIDER 

CONTABILIDADE, Luciani Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo 

Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se fls. 565.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3774-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84865 Nr: 2400-14.2013.811.0013

 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: Jorge Satiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo INSS.

Intimado o exequente se manifestou concordando com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cumprimento 

de sentença e HOMOLOGO os cálculos de fls. 11/112, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do exequente.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84333 Nr: 1819-96.2013.811.0013

 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: Maria de Lourdes Marques Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84295 Nr: 1775-77.2013.811.0013

 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: Euripedes Eugenio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89707 Nr: 1504-34.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Felisberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60169 Nr: 511-93.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Massavi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80919 Nr: 3076-93.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB, Márcia Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65759 Nr: 1797-72.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Cristina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61897 Nr: 2237-05.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana de Oliveira Redez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 184.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 2693-52.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios San Domingos Ltda, Everaldo Pereia 

de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral da Justiça em 

proceder ao desarquivamento dos autos que se encontravam em arquivo 

provsório para fins de análise acerca da prescrição intercorrente e diante 

da necessidade de se garantir o princípio da não-surpresa, intime-se o 

exequente para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26361 Nr: 1378-96.2005.811.0013

 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): Semilha Ganal Agropecuária Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Miguel da Costa Neto - 

OAB:13671-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral da Justiça em 

proceder ao desarquivamento dos autos que se encontravam em arquivo 

provsório para fins de análise acerca da prescrição intercorrente e diante 

da necessidade de se garantir o princípio da não-surpresa, intime-se o 

exequente para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88785 Nr: 689-37.2014.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o requerente para que dê andamento ao feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140418 Nr: 3894-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165065 Nr: 2713-96.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Miguel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rocha Silva - 

OAB:1564/MT

 Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 
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nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81000 Nr: 3162-64.2012.811.0013

 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: MANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo requerido pela parte autora, portanto abro 

vista para manifestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10197 Nr: 315-51.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO - Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. e Com. de Madeiras Veríssima Ltda e 

Outros., ARÉDIO ALVES DA COSTA, Orlivan Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48172 Nr: 4843-11.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCSC, RSC, RSC, Rita Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Conceição Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92204 Nr: 3568-17.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Favorito Supermercado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes e Goes Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154590 Nr: 10208-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149318 Nr: 7567-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Felipe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128517 Nr: 7439-84.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nozor Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Lino de Castro - 

OAB:28.599/DF., JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:74659 

, José Rodolfo Alves da Silva Junior - OAB:15.809

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 2961-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano G. Sobrinho - 

OAB:OAB /SP 31.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163983 Nr: 2148-35.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuzita da Silveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101953 Nr: 2901-94.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Pupo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando os quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102399 Nr: 3105-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete de Figueiredo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando os quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108381 Nr: 5533-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gonçalves Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando os quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26595 Nr: 1698-49.2005.811.0013

 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): Osvaldo Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:OAB/PR27109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4117 Nr: 72-49.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira da Cunha, Otaviano Azambuja 

de Oliveira, Benvindo Azambuja de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 18026 Nr: 1932-02.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Multiplan Consultoria e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlia Jane Brandão Martins 

Garcia - OAB:7580, Marco Tulio de Araújo - OAB:MT/5.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21921 Nr: 1281-33.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Capital Truck Center Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26144 Nr: 1164-08.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antônio de Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candido Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 2428-21.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. Serralheria Ltda - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52174 Nr: 3617-34.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleksander Pasoti Fossa - 

OAB:262323, Francisco Duque Dabus - OAB:248505/SP, Jackson 

Wagner Rodrigues Santos - OAB:226132/SP, Mauro Arruda de 

Moura Apoitia - OAB:11896/MT, Renato Cesar de Almeida Souza - 
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OAB:134.534/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 5057-65.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonidas de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salim de Santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108988 Nr: 5795-43.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAINARA GOMES SOUZA, Roseni Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114564 Nr: 1764-43.2016.811.0013

 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: CREONILDO DA SILVA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123083 Nr: 4965-43.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127766 Nr: 7109-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma Geralda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128178 Nr: 7270-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139426 Nr: 3430-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140813 Nr: 4006-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ROCHA DE SOUZA, JHONATAS SOUSA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 4336-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142612 Nr: 4692-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Theodolino Martins Mundim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142782 Nr: 4780-68.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135149 Nr: 1484-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas as 

partes para se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84675 Nr: 2196-67.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesulino Aureliano Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva G. da Silva Martins - 

OAB:10.100MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118157 Nr: 2914-59.2016.811.0013

 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: Neidiane Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB//MT 

8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Delmondes 

Campos - OAB:7.394, Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270/MS, 

Lucimar Cristina Gimenes - OAB:6.611/MS, Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB:OAB//MT 8506-A, Nelson da Costa Araújo 

Filho - OAB:3512/MS

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim, com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas as 

partes para se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135779 Nr: 1820-42.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Miyuki Anasawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim, com amparo ao provimento 56/07- CGJ abro vistas as 

partes para se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 39900 Nr: 379-27.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS&AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSS, OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64086 Nr: 134-88.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42323 Nr: 4600-04.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JddS, JCDdS, SdSBDdS, GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 5156-74.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.S. Palace Hotel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Nacional S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aiderlane Cavalcante de Souza 

- OAB:8657/MT, Bley Robert Saber - OAB:841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 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): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que promova o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101537 Nr: 2743-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH CABRAL DA SILVA - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 5252-50.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Uliana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S. Freitas @ Neres Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 9920 Nr: 102-69.2001.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Pedro 

Queiroz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Pereira Soares Nava - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que conforme correição dos dias 13/14 de 

março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos autos à 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48850 Nr: 257-91.2009.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagnel Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candido Bernardo, Wellington 

Furtado, Moça Bonita Boutique Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nader Thomé Neto - 

OAB:11.898-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que conforme correição dos dias 13/14 de 

março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos autos à 

parte autora para as devidas providências, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65257 Nr: 1298-88.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS PINHEIRO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1298-88.2012.811.0013

Cód. nº. 65257

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

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, 7 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63827 Nr: 4166-73.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arderson da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 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$ 638,25 

(seiscentos e trinta e oito reais e vinte e cinco 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$ 261,40 (duzentos e sessenta e um 

reais e vinte e quarenta 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9242 Nr: 576-79.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polar Distribuidora de Bebidas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Baptista Jarros - 

OAB:6255

 Autos do processo nº 576-79.1997.811.0013

Código nº 9242

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 307 e, consequentemente, SUSPENDO o curso do 

prazo prescricional, bem como do executivo fiscal pelo prazo de 1 (um) 

ano, nos termos do art. 40, “caput”, da Lei n° 6.830/80.

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, mantendo-se em aberto na Distribuição e 

realizando-se o agendamento no sistema Apolo quanto ao decurso do 

prazo anual de suspensão do feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 467 de 688



Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 40 da Lei n° 6.830/80, 

findo o qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 273-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim da Silva, Vania Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Santos Alves, Maria Luzia 

Toledo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 273-74.2011.811.0013

Cód. nº. 59929

Vistos.

INTIME-SE os exequentes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a cópia atualizada da matrícula 

que faz menção na fl. 137, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos para análise do pedido de penhora do imóvel.

Pontes e Lacerda, 22 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60262 Nr: 602-86.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcerio Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucileia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos do processo nº. 602-86.2011.811.0013

Cód. nº. 60262

Vistos.

INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, para que se 

manifeste quanto ao que foi requerido às fls. 238/238vº no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 21 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87420 Nr: 5127-43.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amorim & Promocena Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762, Gustavo Pinto Coelho Vimeiro - 

OAB:MG-99550

 Autos do processo nº 5127-43.2013.811.0013

Código nº 87420

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo AMORIM & 

PROMOCENA LTDA - EPP contra ALTA ENERGIA EMPRENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 351/353 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais nos termos da avença de fl. 352 [item 8].

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 352 [item 10].

No mais, SUSPENDO o processo por 1 (um) ano, a fim de que seja 

cumprido integralmente o acordo realizado, nos termos do art. 922 do 

NCPC.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do NCPC).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60201 Nr: 543-98.2011.811.0013

 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: Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Florêncio de Vasconcelos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4907B-MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144618 Nr: 5534-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Mariano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Reanalisando com a devida e necessária acuidade os autos, constatei as 

seguintes remições do apenado HAROLDO MARIANO DA CRUZ:

Ofício n. 678/2017-CDP/PL-MT – fl. 85

Maio, Junho, Julho e Agosto de 2017

41 dias remidos

Ofício n. 00974/2016-CDP/PL-MT – fls. 101/102

Agosto de 2016

8 dias remidos

Ofício n. 0414/2017-CDP/PL-MT – fl. 103/104

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017

40 dias remidos

Ofício n. 038/2017-CDP/PL-MT – fls. 105/106

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016

41 dias remidos

Ofício n. 044/2018-CDP/PL-MT – fl. 133

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017

27 dias remidos
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Portando, considerando que o aludido benefício penal está em 

consonância com as diretrizes insculpidas na Lei n. 7.210/84, art. 126, 

§1°, incisos I e II, DETERMINO a realização de novo memorial de cálculo, 

devendo inserir especificadamente os 157 (cento e cinquenta e sete) dias 

remidos.

Após, cientifique as partes para a devida manifestação acerca do 

memorial de cálculo de liquidação de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 4937-80.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Xavier das Chagas Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo 

Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal 

para DECLARAR extinta a punibilidade do delito descrito no artigo 147, 

"caput", do Código Penal, e CONDENAR, o réu MARCIO XAVIER DAS 

CHAGAS BORGES, devidamente qualificado nos autos deste processo 

crime, como incurso nas penas do artigo 16 da Lei 10.826/03, de modo 

que passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita 

observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162496 Nr: 1560-28.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lemes Ribeiro, Maucelin Cardoso 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 No mais, é necessário destacar que, ainda que o acusado aponte os 

predicados pessoais favoráveis, é entendimento pacificado na 

jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis 

ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso 

estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 

(...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).Ademais, ressalto 

novamente que o momento é inapropriado para antecipar a discussão de 

mérito, como pretende a combativa defesa do acusado, até mesmo porque 

nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado restou 

comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e 

materialidade que emanam dos autos.Desta feita, INDEFIRO o pedido 

formulado pela defesa do acusado ALESSANDRO LEMES RIBEIRO, e 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada, uma vez que a 

necessidade da segregação cautelar restou demonstrada, com espeque 

em dados concretos dos autos.Cientifique-se o Ministério Pública e a 

Defensoria Pública/Defesa Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 5264-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 De proêmio, em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE 

APELAÇÃO, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

em seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo, consoante 

certidão de fl. 257.

Dê-se vista ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as 

devidas razões ao recurso interposto – CPP, art. 600.

Após, sem novas conclusões, e em conformidade com os atos 

processuais, dê-se vista ao apelado, para que, em igual prazo, apresente 

as contrarrazões recursais.

Por fim, remeta os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para o 

devido processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), 

com as nossas homenagens.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 46669 Nr: 3323-16.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton Luiz de Souza, Luiz Marcos da Silva, 

Giovani Roberto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT7.761-E, Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimação dos advogados constituídos, para apresentarem 

suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84689 Nr: 2210-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julismar Rodrigues Ribeiro, Rosinei dos Santos 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:11048-B/MT

 19. DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade dos denunciados 

JULISMAR RODRIGUES RIBEIRO E ROSINEI DOS SANTOS CARVALHO, 

com fulcro no art. 109, inciso IV, c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código 

Penal, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em 

abstrato e antecipada, respectivamente, aos delitos em apreço.20. No 

mais, saliento que de acordo com o art. 337, do Código de Processo Penal 

o valor que constituir a fiança, atualizado, será restituído sem descontos, 

se for declarada sem efeito ou passar em julgado a sentença que houver 

absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal. Portanto, 

considerando que foi extinta a punibilidade de JULISMAR RODRIGUES 

RIBEIRO, DETERMINO a RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE 

FIANÇA (fls. 02, 23/24 e 35), devendo ser devidamente atualizado o 

respectivo montante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2683 Nr: 154-75.1995.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Zoneizokai, Osvaldo Batista 

Xexokemas, Benedito Garcia kOnezoka, Paulo Sérgio Axokeme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cézar Augusto do 

Nascimento - OAB:4.293-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, incisos I e 

IV, ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade dos réus 

JULIANO ZONEIZOKAI, OSVALDO BATSITA XEXOKEMAS, BENEDITO 

GARCIA KONEZOKA e PAULO SÉRGIO AXOKEME quanto aos fatos 

narrados na denúncia.Após o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) 

mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91716 Nr: 3188-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigo da Silva Santos, Maicon 

Douglas Nobre Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/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$ 506,79 

(quinhentos e seis reais e nove 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$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e vinte e noventa e quatro 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164049 Nr: 2186-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nessa senda, saliento que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu, na sessão realizada no dia 20.2.2018, por maioria de votos, 

conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a 

substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em 

todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 

12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das 

medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal 

(CPP).Ocorre que antes do julgamento da referida ação constitucional, os 

Tribunais Pátrios, inclusive o E. Tribunal de Justiça deste Estado entendiam 

que para a imposição de prisão domiciliar era necessário a comprovação 

tanto do requisito objetivo (ser a pessoa menor de seis 6 (seis) anos ou 

portador de deficiência), quanto do requisito subjetivo (serem os cuidados 

especiais do agente imprescindíveis a esta pessoa).Portanto, a luz das 

diretrizes insculpidas no julgamento do Habeas Corpus (HC 143641), 

passo a reanalisar o preenchimento dos pressupostos necessário a 

substituição da prisão preventiva.In casu, verifico que a 

requerente/flagrada JESSICA RIBEIRO TEIXEIRA comprovou 

indubitavelmente o requisito indispensável para imposição de prisão 

domiciliar, uma vez que consta no feito a certidão de seu filho Kauan Yuri 

Ribeiro Souza, nascido em 20/4/2016.Desta feita, por todo o exposto e por 

tudo mais que consta nos autos, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO CAUTELAR, mas DE OFÍCIO PROMOVO A SUBSTITUIÇÃO POR 

PRISÃO DOMICILIAR em relação a autuada JESSICA RIBEIRO 

TEIXEIRA.Ciência ao Ministério Público e a Defesa técnica, esta via 

DJE.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000111-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL MARCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000111-18.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARCIEL 

MARCON Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação 

pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO MAZIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000110-33.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: CESAR 

ROBERTO MAZIERO Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000138-98.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: DIVINO 

PEREIRA LARA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000135-46.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: GENIVAL DA 

COSTA SILVA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000133-76.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: LEANDRO 

CAMPOS MORAES Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000131-09.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ROSELI 

FERNANDES DOS SANTOS Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000146-75.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: VARLEI 

BARBOSA DA SILVA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000149-30.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SAMUEL 

FRANCISCO DA ROCHA Vistos etc. Determino a designação de audiência 

de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 
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haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000160-59.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: JOSE 

DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000161-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000161-44.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARCIO 

VIEIRA DIAS Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000162-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CORROCERIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000162-29.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCO 

DE ASSIS DA SILVA CORROCERIAS - ME Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000163-14.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: WILSON 

FARIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIANE NUNES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000167-51.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SUZIANE 

NUNES SILVA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 
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9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000166-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000166-66.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: RONALDO 

PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA GLORIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000165-81.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: IVANIA 

GLORIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S DE ANDRADE MUNIZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000168-36.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: S DE 

ANDRADE MUNIZ EIRELI - ME Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOUVEIA GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000169-21.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SEBASTIAO 

GOUVEIA GUEDES Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZARIFE MORETTI ASSIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000170-06.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ZARIFE 

MORETTI ASSIM Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 
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que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON CRISTIANO DOS SANTOS AIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000171-88.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ADENILSON 

CRISTIANO DOS SANTOS AIRES Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000172-73.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SANDRA 

SANTOS SILVA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA CAZUPA URTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000174-43.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ILDA 

CAZUPA URTADO Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000175-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LODETI MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000175-28.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: SILVANA 

LODETI MEIRA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E M MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000014-18.2018.8.11.0013 REQUERENTE: CARVALHO & 

ARAUJO LTDA - EPP REQUERIDO: E M MOREIRA COMERCIO - ME Vistos 

etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 
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9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000163-14.2018.8.11.0013 REQUERENTE: BURITI IND. E COM. 

DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: WILSON 

FARIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TEREZINHA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do inteiro teor do Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA EFIGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do inteiro teor do Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000376-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ FANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do requerente para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto ao ID retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FREIRE FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de maio de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NECI FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de maio de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RIBEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente para retirar, nessa Secretaria do Juizado 

Especial, a certidão de dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-53.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSTA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de dívida ativa, 

nessa Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovida do inteiro teor da decisão, trancrita a seguir: 

"Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela proposta por VALDEIR SILVA SOUZA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA tendo sido 

formulado pedido de tutela antecipada nos termos da lei processual. 

Aduziu, a parte autora, em síntese, que sofre de doença oftalmológica no 
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olho esquerdo (CID 10 - H35.0: retinopatias de fundo e alterações 

vasculares da retina), com quadro de descolamento de retina. Como 

tratamento necessita realizar procedimento cirúrgico de vitrectomia 

posterior e faco OE, com urgência, sob pena de perda da visão. O 

procedimento, como expressamente consignado no laudo médico é 

urgente e, caso não realizado, poderá levar a perda visual permanente. 

Ocorre que o Estado de Mato Grosso se recusou a fazer a intervenção 

cirúrgica necessária. Considerando os argumentos e os documentos 

apresentados pela parte autora, verifico, ab initio, e em juízo de cognição 

sumária, que estão presentes os requisitos legais para a concessão de 

medida liminar inaudita altera parte (verossimilhança e relevância das 

alegações iniciais, plausibilidade do direito, perigo da demora até a decisão 

final e a utilidade e reversibilidade do provimento judicial solicitado), razão 

pela qual DEFIRO a tutela antecipada no seguinte sentido: 01 - Determino 

que o ESTADO DE MATO GROSSO, em sede de cognição sumária, a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA inaudita altera parte, sob pena de BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS e multa diária, no valor sugerido de R$ 1.000,00, 

em face da autoridade responsável pela realização do ato e do Estado de 

Mato Grosso, a fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que 

providencie, imediatamente, procedimento cirúrgico de vitrectomia 

posterior e faco OE, com urgência, bem como outros procedimentos ou 

tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo 

entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas 

quanto às especificações técnicas; 02 – Determino, outrossim, ao 

Município de Pontes e Lacerda que adote todas as providências 

necessárias, sob pena de BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS e multa 

diária, no valor sugerido de R$ 1.000,00, para o deslocamento e estada do 

paciente no município do nosocômio ou estabelecimento hospitalar para a 

realização da intervenção cirúrgica necessária. Para o deferimento da 

tutela antecipada, considerei os elementos fáticos e documentais trazidos 

pela parte interessada e a matéria relevante e incontroversa, já que a 

parte autora sofre de problema crônico renal e não vem tendo o 

tratamento correto, em virtude da omissão do ente estatal em fornecer o 

medicamento imprescindível para sua vida. Ver também os documentos de 

fls. 23/35 dos autos. Fundamentos: CPC, art. 273, inclusive § 7º, 461, 

461-A, 798 e 799. Não se pode olvidar que a saúde é direito de todos e 

dever dos entes estatais – art.196 da Constituição da república. Importante 

decisão sobre saúde, que merece destaque especial foi proferida pelo 

Excelso Supremo Tribunal Federal: “O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e 

implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro – não pode 

converter-se em promessa institucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever por um gesto de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RE 267.612 – RS, DJU 

23/08/2000, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Citem-se as partes requeridas 

para, querendo, contestar o pedido, no prazo legal, dias, ciente que, não 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC, arts. 285 e 297). 3. Intime-se. Oficie-se. 

Cumpra-se. 4. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA PRECATÓRIA 

PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 5. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO, 

INCLUSIVE SERVINDO COMO CARTA PRECATÓRIA."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010851-81.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANIZIO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FIGUEIREDO MONTILHA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010851-81.2016.8.11.0013 EXEQUENTE: ANTONIO ANIZIO 

MORAIS EXECUTADO: RONALDO FIGUEIREDO MONTILHA DE LIMA Vistos. 

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com 

fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, 

transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 23 de 

março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69973 Nr: 434-08.2016.811.0014

 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): Evangelista da Silva Delmondes, Lenembrany 

Gondim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “VISTO. Considerando a ausência da testemunha de acusação/defesa 

CLAUDIONOR, defiro os pedidos e, assim, redesigno o ato para o dia 

18/04/2018 às 13h00min. Requisite-se o denunciado EVANGELISTA. 

Ainda, proceda-se a condução coercitiva da testemunha CLAUDIONOR 

JOAQUIM DE SOUZA. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.''

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74853 Nr: 967-30.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 “VISTO. Vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes e o interrogatório do réu, e, não houve requerimento de 

diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo 

legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 40-98.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Aurio Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 “VISTO. Defiro os pedidos ministeriais, deste modo OFICIE-SE o Hospital 

Municipal São João Batista para que forneça as informações acima 

requeridas, bem como a POLITEC para que realize o exame complementar 

da vítima. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76379 Nr: 1684-42.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allef Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ''Vistos. Primeiramente, homologo o pedido de desistência da 

testemunha/acusação. Considerando a ausência da advogada de defesa 

nesta audiência, NOMEIO a advogada JENNYFER FERREIRA 

BATEMARQUE para acompanhar o ato, modo pelo qual fixo o valor de 01 

(um) URH. Vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes e o interrogatório do réu, e, não houve requerimento de 

diligência pelas partes. Assim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Segunda 

Vara o devido o cumprimento da Carta Precatória expedida à fl. 122. Com 

o retorno, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75851 Nr: 1438-46.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Código: 75851

DESPACHO

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 79, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação às fls. 98/100, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia _____ de ____________ de 2018, às 

_____h_____min (MT), para a audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado cientificando-o da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Sem prejuízo do acima exposto, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca do pedido de revogação da prisão preventiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 23 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-98.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BENTO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000056-98.2017.8.11.0014 Promovente: Nair Bento da Silva 

Souza Promovida: Banco Pan S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no Id. 

11517913, bem como houve a impugnação – Id. 11618237, e que ambas 

foram apresentadas dentro do prazo legal, conforme certificado no Id. 

11628710. Preliminar. Incompetência: A parte Requerida suscita preliminar 

de incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, prova 

está incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece 

guarida tal assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por danos morais com pedido de liminar, inaudita altera pars 

ajuizada por Nair Bento da Silva Souza em face de Banco PAN S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 1.224,00 referente 

ao contrato nº. 313256890-2001, nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

9791024 o extrato de consulta de balcão datado de 05.09.2017, emitido 

p e l a  C D L  P o x o r é u / M T ,  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobacao/imprimirReport.a

ction?indice=0, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica com 

referida empresa Requerida. Nos Id. 10091627 e Id. 10310321, o pedido de 

liminar pleiteado na presente ação foi deferido, e no Id. 10316502 foram 

expedidos ofício nº. 241/2017 aos Diretores do SPC e SERASA, para a 

exclusão do nome da Requerente dos bancos de dados em relação à 

dívida oriunda do contrato nº. 313256890-2001 no valor de R$ 1.224,00. 

No Id. 11310817, através do APJUR 358089/2017 datado de 08.12.2017, o 

órgão SERASA Experian, informou a este Juízo que Nada Consta no 

banco de dados da SERASA no nome e no CPF da Requerente, bem como 

no Id. 11291633 em resposta ao ofício 241.2017, através do Ofício SPCBR 

Jur. nº. 10819/2017, em atendimento a determinação o referido órgão SPC 

Brasil informou haver uma restrição na base de dados no valor de R$ 

1.224,00 publicados na base de dados da SERASA, na data de 

07.12.2017, no nome e CPF da Requerente. Realizada no Id. 11532748 em 

29.01.2018, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o prosseguimento 

normal. Por sua vez, no Id. 11517913 a Requerida apresentou 

contestação, e em sede de preliminar contestou pela incompetência do 

juizado especial, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, ainda contestou pela necessidade de pedido administrativo, 

e no mérito pelo exercício regular do direito, haja vista a relação contratual 

existente, através do contrato, juntado no Id. 11517916, bem como do 

demonstrativo de Operação – Id. 11517922, contesta ainda que dessa 

contratação a parte Requerente apenas pagou uma parcela no valor de R$ 

17,00 em 04.09.2017, e estando em atraso por 188 dias, contesta mais 

que a parte recebeu os valores contratados em sua conta, porém não os 

devolveu, descaracterizando-se indícios de fraude, contesta pela 

inexistência de danos morais, pelo fato da não comprovação do dano 

moral, e ainda pela inexistência de dano material, ainda pleiteia pela 

expedição de oficio junto ao Banco Bradesco, para a confirmação da 

titularidade da conta corrente nº. 07300956, agência 01458. Na 

contestação ainda informa o cumprimento da liminar, conforme extratos 

anexados aos Ids. 11517936; 11517935 e 11517928, e ao final contesta 

pela improcedência da ação. No entanto, a parte Requerente impugnou a 

contestação no Id. 11618237, em sua totalidade, e em suma impugnou os 

documentos anexados, bem como as assinaturas apostas nos 

documentos, e ao final pleiteou pela procedência da ação. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida no Id. 11517916, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 9790868, ainda em análise 

ao exame ao conjunto probatório, constato que a conta informada pela 

parte Requerida na contestação, refere-se ao cartão Bradesco juntado no 

Id. 9791020, pela parte Requerente, bem como no Recibo de Pag0143, 

anexado – Id. 11517920. Sendo assim, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Entretanto, destaco que em nenhum momento a parte Requerente, em sua 

defesa, menciona que seus documentos tenham sido extraviados ou até 

mesmo furtados. Portanto, não resta dúvida de que a parte autora 
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contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por danos morais 

com pedido de liminar, inaudita altera pars. Contudo, restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Posto isto, opino pelo não acolhimento 

da preliminar arguida pela Requerida, bem como pela revogação da liminar 

deferida no Id. 10091627 e 10310321, e no mérito opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial, e na 

forma da fundamentação supra, opino pela condenação da parte 

Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, do NCPC), ao pagamento 

de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos Procuradores da 

Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUEM MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000122-44.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

audiência de conciliação para o dia 09/07/2018, às 14h00, bem como citar 

e intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 23 de março de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000123-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUEM MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000123-29.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

audiência de conciliação para o dia 09/07/2018, às 14h30, bem como citar 

e intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 23 de março de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MORIDES VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010013-04.2017.8.11.0014 Requerente: Morides Vieira de 

Souza Requerida: Banco Bradesco Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação - Id. 

8178891, dentro do prazo legal – conforme certificado – Id. 8789501, 

entretanto não houve impugnação, conforme consta no Id. 8789501. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por danos morais por ato ilícito e repetição de indébito com 

pedido de tutela antecipada ajuizada por Morides Vieira de Souza em face 

de Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente negativados nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica com a 

referida empresa Requerida. No Id. 7214305 o pedido de liminar foi 

deferido, e no id. 7327362 foram expedidos ofício 128.2017 aos Diretores 

do SPC e SERASA, para a exclusão do nome do Requerente dos bancos 

de dados. No Id. 8309779, através do Of. APJUR 158260/2017 datado de 

19.06.2017, o órgão SERASA Experian, informou a este Juízo que Nada 

Consta no banco de dados da SERASA no nome e no CPF do Requerente, 

bem como no Id. 8237941 em resposta ao ofício 128.2017, através do 

Ofício SPCBR Jur. nº. 4899/2017, em atendimento a determinação o 

referido órgão SPC Brasil informou a este juízo que Nada Consta na base 

de dados SPC Brasil, na data de 08.06.2017, no nome e CPF do 

Requerente, entretanto informou ainda a existência de registros ativos 

provenientes de outras bases, porém o SPC Brasil, não tem visualização 

de registros excluídos por outras bases de dados. Todavia, realizada no 

Id. 8125318 em 12.06.2017, a audiência de conciliação, a mesma restou 

infrutífera tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, no Id. 8178891 

a Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar pleiteou 

pela ausência de condição de agir, por falta de ausência de requerimento 

administrativo, e no mérito, contestou pela falta de comprovação do dano 

moral e pela ausência de pretensão resistida, haja vista que a referida 

alegação poderia ter sido resolvida administrativamente, e ainda contestou 

pela ausência da restituição em dobro e pela impossibilidade da inversão 

do ônus da prova, e ao final contestou pela improcedência da ação. Por 

outro lado, a parte Requerente deixou de impugnar a contestação, 

conforme certificado – Id. 8789501. Contudo, no Id. 9204986 foram 

proferidas decisão determinando as partes apresentação de provas que 

pretende produzir, bem como para a parte Requerente juntar aos autos os 

extratos dos quais alega estar havendo os descontos. Todavia, somente a 

Requerida – Id. 9452081, requereu provas sendo pela juntada da Ficha de 

Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou 

em Benefício Previdenciário - Id. 9452112, bem como pela juntada da cópia 

da cédula de identidade e CPF e pela cópia do extrato de pagamento de 

benefício – Id. 9452112. No Id. 9696632, a parte Requerente se manteve 

inerte, não se manifestando quanto a decisão constante no Id. 9204986. 

Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

assinatura aposta nos documentos apresentados pela Requerida no Id. 

8178891 guardam grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 7214281. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Cabe destacar que em nenhum 

momento a parte Requerente, informa que seus documentos tenham sido 

extraviados ou até mesmo furtados. Portanto, não resta dúvida de que a 

parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção 

de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No 

caso, a parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar 

com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

danos morais por ato ilícito e repetição de indébito, com pedido de tutela 

antecipada. Deste modo, restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante disso, opino pela revogação da liminar deferida no 
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Id. 7214305, bem como opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da 

pretensão deduzida na inicial, e na forma da fundamentação supra, opino 

pela condenação da parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do NCPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

Procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação 

da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA LEAL MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000017-04.2017.8.11.0014 REQUERENTE: TAYNARA LEAL MAGALHAES 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 9453619, dentro do prazo legal – conforme certificado – Id. 

9834432, entretanto a impugnação – Id. 9913666, foi apresentada 

intempestivamente, conforme Id. 9834432. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

ajuizada por Taynara Leal Magalhães em face de Banco Losango S.A. e 

Banco Multiplo, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 

116,18 – contrato nº. 020039110347P, incluído em 25.10.2015, nos órgãos 

de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no Id. 8125833 o extrato do SCPC, emitido por site 

confidencial, datado de 30.05.207, sendo que jamais tivera qualquer 

relação jurídica com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 9413632 

em 14.08.2017, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 9453619 a Requerida apresentou contestação, 

contestando em preliminar pela incompetência do juizado especial, haja 

vista a necessidade de perícia grafotécnica, ante as semelhanças entre 

as assinaturas constantes no contrato e documentos pessoais da 

Requerente, ainda contesta pela ausência de condição da ação e pela 

falta de interesse de agir, pelo fato da ausência de requerimento 

administrativo, e no mérito, pelo exercício regular do direito pelo fato da 

parte possuir relação jurídica com a Requerida, conforme contrato nº. 

020039110347, realizado pelo Lojão do Povo em 31.07.2015 no valor de 

R$ 350,00, do qual foi dividido em quatro parcelas de R$ 116,18, contesta 

mais, que desde valor dividido foi pago somente a primeira parcela, 

ficando inadimplente com as demais, ainda contesta pela não incidência da 

súmula 385 do STJ, pelo fato da Requerente ser devedora contumaz, 

contesta mais pela litigância de má-fé tendo em vista que a parte altera a 

verdade dos fatos, e ao final contesta pela improcedência da ação. 

Todavia, a parte Requerente apresentou impugnação à contestação no Id. 

9913666, intempestivamente, conforme certificado - Id. 9834432, 

entretanto nesta impugnação a parte contesta em sua totalidade, e 

impugna todos os documentos juntados pela Requerida, bem como 

impugna pela não incidência da súmula 385 do STJ, impugna mais 

informando que a parte não nega a relação jurídica, porém desconhece o 

valor negativado, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Pois muito 

bem, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura 

aposta nos documentos apresentados pela Requerida no Id. 9453613 

guardam grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 8125827 e no 

termo de audiência – Id. 9413632. Assim, ante as circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Cabe destacar que em nenhum momento a parte Requerente, informa que 

seus documentos tenham sido extraviados ou até mesmo furtados. 

Portanto, não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Deste modo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, opino 

pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial, e na 

forma da fundamentação supra, opino pela condenação da parte 

Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, do NCPC), ao pagamento 

de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos Procuradores da 

Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-81.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES BACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010133-81.2016.8.11.0014 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGUES 

BACAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, 

ajuizada por Wellington Rodrigues Bacas em face do Banco Bradesco 

S.A., todos qualificados nos autos. No Id. n. 7212281, determinação de 

Emenda à Inicial pela parte Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa 

o conteúdo econômico pretendido. Em seguida, no Id n. 7212294, a parte 

Requerente alega que estão presentes os pressupostos necessários para 

configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum 

indenizatório deverá ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de 

indicar o valor pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato 
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do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do 

Novo Código de Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, 

acrescenta, que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano 

moral, a parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de 

pedido, valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 

do NCPC, a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso 

VI, artigo 292 do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a 

parte Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório 

deverá ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 

244,85 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 

apresentado na inicial correspondente tão somente aos alegados danos 

materiais suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor 

atribuído à causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor 

pretendido, quando em realidade pretende a compensação de valor 

superior na presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, 

a parte Requerente foi por duas vezes novamente instada a Emendar a 

Inicial, conforme consta nos Ids. n. 8166861 e n. 8319111, para atribuir o 

valor correto a causa a qual pretende no referido ajuizamento da Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais. 

No entanto, no Id. n. 9290705, a parte Requerente apenas colocou “OK”, 

nada mais, não se manifestando a respeito da Emenda a Inicial, portando, 

se manteve inerte novamente. Contudo, no Id. n. 9614478 fora certificado 

o decurso do prazo legal, sem que a parte Requerente se manifestasse 

em relação à Emenda a Inicial, para atribuir o valor correto a causa. Neste 

caso, por se manter inerte cabível o indeferimento da Inicial nos termos do 

artigo 485, inciso I do NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Assim diante do exposto, e por nada mais constar 

nos autos, opino pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente 

opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PRISLAYNE NUNES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000079-10.2018.8.11.0014 REQUERENTE: PRISLAYNE NUNES DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais ajuizada por 

Prislayne Nunes da Rocha em face de Vivo S.A., devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 11889770, a parte Requerente pugnou pela 

Desistência na Ação e a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte Requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ainda, de 

acordo com Enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais Cíveis), "a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento". No mais, 

“a desistência da ação não induz, necessariamente, a renúncia ao direito 

material em disputa, a menos que o autor faça expressa referência ao 

fato, através de petição dirigida ao juízo. (...), o Novo CPC prevê que a 

extinção do processo sem a resolução do seu mérito não decorre da 

desistência da ação, mas da homologação da desistência, através de 

sentença terminativa. A desistência depende da outorga de poderes 

especiais ao advogado que subscreve a petição em nome do autor (art. 

105).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Misael Montenegro 

Filho, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, São Paulo, Atlas, 2016, 

pág. 461) Diante do exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO o Pedido de 

Desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil e Enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25434 Nr: 2670-17.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON RODRIGUES AMADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apreensão do bem indicado e o decurso de prazo para 

o requerido apresentar pagamento ou contestação, intimo a parte autora 

para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 3213-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida realizar o 

pagamento do débito, intimo a parte autora para que impulsione o feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 1810-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS, SERGIO 

LEANDRO SCHERVINSKI, GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, CESAR 

ROBERTO SCHERVINSKI, ADRIANA SPENASSA SCHERVINSKI, IBRAME - 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A, ANTONIO CARLOS DE 

FIGUEIREDO FERRAZ, LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDEERARO DIAS - OAB:3.549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rodrigues da Silva - 
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OAB:8458mt

 Vistos etc.

1. Estes autos e os a ele apensos vieram a mim conclusos em razão do 

afastamento autorizado da magistrada titular da 1ª Vara desta Comarca.

2. Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada por ELISANDRO JUNIOR 

TONIAZZO, MAX ARIEL TONIAZZO e WALTERSON TONIAZZO em 

desfavor de ODENIR AUGUSTO DE BARROS, em que os litigantes 

formalizaram acordo extrajudicial (fls. 226/228) e a Juíza de Direito Titular 

o homologou (vide sentença de fls. 234/249).

Ao homologar o acordo, a Juíza de Direito Titular determinou, 

resumidamente, as seguintes providências: (i) a transferência eletrônica 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) depositados na conta vinculada a 

este feito para a conta bancária pertencente a Eduardo Rodrigues da 

Silva, advogado, OAB/MT 8458, (ii) o bloqueio do valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) do saldo remanescente do valor depositado 

judicialmente e sua vinculação ao processo (em apenso) Código 50093, e 

(iii) a transferência eletrônica do saldo remanescente do valor depositado 

judicialmente, abatido dele o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

para a conta bancária pertencente a Antônio Augusto Calderaro Dias, 

advogado, OAB/MT 3.549.

Vieram os autos conclusos para assinatura dos alvarás eletrônicos.

3. Procedo, nesta data, à assinatura dos alvarás eletrônicos nºs 

391632-4/2018 e 391590-5/2018.

4. Encaminhem-se ao Departamento competente do TJ/MT, juntamente com 

os alvarás ora assinados, cópias da decisão que autorizou o 

levantamento e da procuração ad judicia com poderes para receber o 

numerário.

5. Certifique-se a Secretaria Judiciária a operação aritmética levada a 

efeito para expedir o Alvará Eletrônico nº 391590-5/2018, orçado em R$ 

785.523,27, juntando-se, inclusive, o saldo atualizado da conta no dia 

21-3-2018.

6. Cumpram-se as deliberações porventura pendentes da sentença fls. 

234/249

7. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 1810-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS, SERGIO 

LEANDRO SCHERVINSKI, GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, CESAR 

ROBERTO SCHERVINSKI, ADRIANA SPENASSA SCHERVINSKI, IBRAME - 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A, ANTONIO CARLOS DE 

FIGUEIREDO FERRAZ, LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDEERARO DIAS - OAB:3.549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rodrigues da Silva - 

OAB:8458mt

 Frente a transação formalizada entre as partes, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil e, consequentemente, julgo extinto os processos apensos 

registrados com os códigos 53027 (Ação anulatória) e 54819 (Impugnação 

à gratuidade da justiça) pelo mesmo fundamento.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro/MT, 06 de março de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60228 Nr: 1599-67.2015.811.0033

 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: GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENARIO MARIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

24234184268, Rg: 507207, Filiação: Olivia Maria de Oliveira e Antonio 

Maria Filho, data de nascimento: 01/06/1951, brasileiro(a), natural de P. do 

Capim-MG, casado(a), aposentado, Telefone 66 9672 9613 e atualmente 

em local incerto e não sabido SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, Filiação: 

Vilma Jose de Oliveira e Genario Maria de Oliveira, data de nascimento: 

19/06/1978, brasileiro(a), natural de Salto do Ceu-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Visto.GENÁRIO MARIA DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação 

de interdição com pedido de tutela antecipada para que seja nomeado 

curador provisório de sua filha SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Aduziu o autor, em apertada síntese, 

que a interditanda é portadora de um retardo mental e atraso global de 

desenvolvimento, tendo sido diagnosticada com o CID F. 06.8 e CID Q. 

03.4, conforme relatado pelo laudo médico juntado à fl. 14, carecendo de 

vigilância e cuidados especiais diários, razão pela qual postula em via 

judicial pela interdição da filha.A exordial foi recebida à fl. 15, ocasião em 

que foi designada audiência para a oitiva do interditando e antecipando os 

efeitos da tutela pretendida nomeando como curador provisório o 

requerente.A interditanda foi interrogada, conforme se extrai do termo de 

audiência de fls. 18/19, sendo nomeados os peritos do Juízo para 

elaboração de laudo pericial, sendo no mesmo ato formulados os quesitos 

a serem respondidos pelos experts nomeados.A parte autora, através do 

Defensor Público da Comarca, apresentou à fl. 22 os quesitos a serem 

respondidos pelos peritos nomeados pelo Juízo.A fim de resguardar o 

contraditório e a ampla defesa, sobretudo para impugnar o pedido 

postulado na inicial, foi nomeada como defensora dativa a advogada Dra. 

Vânia Conceição do Nascimento, que manifestou-se às fls. 23/24 pelo 

prosseguimento do feito, eis que a interditanda efetivamente demonstra 

estar impossibilitada de gerir os atos da vida civil.Às fls. 29/31 acostou-se 

aos autos o laudo psicológico n.º 25/2017 e às fls. 35/41 foi juntado 

médico pericial, que relataram, sucintamente, que a interditanda possui 

retardo mental profundo com comprometimento significativo do 

comportamento, requerendo vigilância constante. Relatou ainda que o 

impedimento é absoluto, sendo a doença mental de caráter permanente, o 

que a impossibilita de gerir os atos da vida civil.O Defensor Público 

Estadual, à fl. 43, pugnou pela procedência do pedido inicial para decretar 

a interdição de Sandra Regina de Oliveira, nomeando-lhe como curador o 

requerente, sendo desnecessária a produção de outras provas. 

Consultado, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, 

manifestou-se pela total procedência da pretensão externada na peça 

inaugural (fls. 44/47).Relatei o necessário. Decido.Não restam dúvidas de 

que deve ser decretada a interdição da requerida. Durante seu 

interrogatório, constatou-se dificuldade dela em responder questões 

básicas como nome do pai ou local de sua residência.Os laudos médicos 

apresentados (fls. 29/31 e 35/41) bem atestam que a interditanda sofre de 

retardo mental profundo, o que compromete a sua faculdade de 

discernimento, afetividade e orientação psíquica, impedindo-a de forma 

absoluta e irreversível de reger sua pessoa e bens. Neste passo, 

impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, a 

curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu 

Código Civil Anotado, p. 387:A curatela é o encargo público cometido, por 

lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os 

bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de 

fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental (RT 

529/80).Quanto à nomeação do curador, é certo que o artigo 1.775, § 1.º, 

do Código Civil Pátrio, estabelece que, na falta de cônjuge ou companheiro, 

é curador legítimo o pai ou a mãe, o que se constata no caso dos 

autos.Por essas considerações e mais que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 44/47, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de Sandra Regina de Oliveira, devidamente qualificada nos 

autos, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil e reger seu patrimônio.Nos termos do artigo 1.775, § 1.º, 

do CC, nomeio-lhe, como curador pleno, o requerente Genário Maria de 

Oliveira, igualmente qualificado nestes autos, devendo este prestar 

compromisso.Inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se no 

átrio do Fórum (posto que inexistente imprensa local nesta Comarca) e no 

Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, sob os 

benefícios da gratuidadejudiciária.Isento a parte autora das custas e 
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despesas processuais, eis que qualificada como hipossuficiente nos 

au tos .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se .  I n t imem-se . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Transitada em julgado e cumpridas as 

determinações acima explicitadas, arquive-se o processo 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 22 de março de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74059 Nr: 2963-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS CARDOSO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANNELORE PUHL, HANS JURGEN PHUL, 

DANIEL MALAQUIAS, OSVALDINA MARIA DA SILVA, SILVIA CRISTINA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HANNELORE PUHL, Cpf: 00867109823, 

Rg: 11905273, brasileiro(a), natural de Alemanha-, casado(a), agricultora 

e atualmente em local incerto e não sabido HANS JURGEN PHUL, Cpf: 

94537780878, Rg: 11647723-4, Filiação: Reinhold Phul e Elfriede Lucia 

Phul, data de nascimento: 29/07/1941, alemão(ã), natural de St. 

Wemdel-AL, casado(a), engenheiro eletrico e 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: MARIA DOS ANJOS CARDOSO DE AMORIM, vem 

propor AÇAO DE USUCAPIÃO em face de HANNELORE PUHL e HANS 

JURGEN PUHL. A requerente adquiriu a posse do imóvel sito na Rua Paulo 

Mendes, 311, bairro Centro, São José do Rio Claro/MT, em junho de 2007 

da Sra. Hannelore que após escriturar e registrar o imóvel em seu nome 

entregou matricual nº 3.548 a autora. O imóvel é matricula sob o nº 3548 

Registro Imóvel, desta Comarca, sendo: Um lote urbano sob o nº 07, da 

quadra 59, com área de 600 mm. Ao NO com a data seis, ao NE com a 

data 16, ao SE com a data 8, e ao SO com a Rua Amapá (hoje Paulo 

Mendes). Dá-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 

efeitos fiscais.

Despacho/Decisão: PROCESSO N: 2963-06.2017.811.0033CÓDIGO: 

74059AUTOR: MARIA DOS ANJOS CARDOSO DE AMORIMREQUERIDO: 

HANNELORE PUHL e HANS JURGEN PHULDESPACHOVisto.Cite-se os 

requeridos para responderem a ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Expeça-se mandado de citação dos confinantes do imóvel para 

responderem a ação, no prazo legal.Citem-se, por edital, terceiros 

interessados, ausentes e incertos, com prazo de 30 (trinta) 

dias.Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse jurídico na 

causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e documentos que a instruem.Cumpra-se.São José do Rio 

Claro - MT, 04 de setembro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 22 de março de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19707 Nr: 1480-87.2007.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSA MELANIA UGHINI COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO VICENTINI, ROMILDO SONCELA, 

JOAQUIM DE MATOS, ANÉSIA AGRELA DE MATOS, ARMANDO DE 

MATOS, MARIA IVONE DUPAS MATOS, EMERSON LEMES VIEIRA, 

MARLEY DE ARAÚJO ALCÂNTARA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA, SERGIO 

DOMINGOS PIERDONA, LEDA LEMES VIEIRA, RAUL BOZATTO, VILSON 

BOZATTO, AULIVIERI BOZATTO, ROBERTO SONCELA, ROSIMALDO 

SONCELA, JULIA MACHADO DE ARAUJO, DAVID BOZZATTO, CLAUDIO 

BOZZATO, ODAIR BOZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B, Fabíola Cássia de Noronha Sampaio - OAB:4997 

-MT, Lorena Maria de Noronha - OAB:11371, SERGIO DRESSLER 

BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 1480-87.2007.811.0033 – Cód. 19707

Vistos.

Inicialmente, determino à secretaria que proceda às anotações 

necessárias, no que tange à atual procuradora da requerente, consoante 

petição e documentos de fls. 271/274, tanto no sistema informatizado 

Apolo quanto na capa dos autos e demais registros.

Considerando o pedido de desistência da ação quantos aos requeridos 

Claudecir Francisco Cenedese e Adriana Maria Bressan Cededese, o qual 

já fora inclusive deferido, determino a exclusão de seus nomes da capa 

dos autos.

Quanto às contestações e documentos apresentados por Joaquim de 

Matos, Anésia Agrela de Matos, Armando de Matos, Maria Ivone Dupas 

Matos, Antônio Vieira da Silva, Leda Lemes Vieria, Emerson Lemes Vieira 

e Sérgio Domingos Piedorná, intime-se a requerente para, querendo, 

impugná-las, no prazo legal.

Certifiquem-se eventuais decursos de prazos para apresentação das 

contestações dos requeridos devidamente citados Marley de Araújo 

Alcântara, Abílio Vicentini, Romildo Soncela, Aulivieri Bozzato, Raul 

Bozzato, Vilson Bozzato, David Bozzato, Cláudio Bozzato, Odair Bozzato 

e Roberto Soncela.

Sobre a ausência de citação do requerido Rosimaldo Soncela, posto que a 

parte autora deixou de recolher a diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do ato deprecado (fl. 255), manifeste-se a requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 05 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71787 Nr: 2080-59.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO LOURENÇO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALUISIO LOURENÇO DE LIMA, Cpf: 

65185978104, Rg: 12453781, Filiação: Angelina Calssita de Lima e Manoel 

Herculino de Lima, data de nascimento: 10/08/1968, brasileiro(a), 

solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: ALUISIO 
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LOURENÇO DE LIMA, vulgo “zoinho” ou “mamão”, brasileiro, solteiro, 

portador da Cédula de identidade RG nº 124537815 SSP/MT, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 651.859.781-04, nascido aos 10/08/1968, natural de 

Acorizal/MT, filho de Manoel Herculino de Lima e Angelina Cassilda de 

Lima, com endereço indicado como sendo na Rua Rio Claro, s/n, Bairro 

Jardim Rio Claro, na cidade de São José do Rio Claro-MT, atualmente 

segregado na cadeia pública local por força de prisão em flagrante. Pela 

prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que, no dia 13 de maio de 2017, por volta das 16h00m, ALUISIO 

LOURENÇO DE LIMA, imbuído de animus furandi e mediante 

destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências do 

recinto particular “chácara 86”, de propriedade da vítima SR. Nelson 

Fischer Buss, sediada na Rua Maranhão, s/n, na cidade de São José do 

Rio Claro-MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento 

definitivo, coisa alheia móvel – 06 (seis) fios de cobre, cujos objetos foram 

avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme auto de avaliação 

de fls. 32. [...] Ante o exposto, incursa está a conduta de ALUISIO 

LOURENÇO DE LIMA nas disposições constantes do art. 155, §4º, inciso I, 

do Código Penal; razão pela qual oferece o Ministério Público Estadual a 

presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido 

processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de 

Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta 

escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser 

condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, 

oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas.

Despacho: PROCESSO N: 2080-59.2017.811.0033CÓDIGO: 71787AUTOR: 

MPEREQUERIDO: ALUISIO LOURENÇO DE LIMADECISÃOVisto.O réu não 

está suficientemente identificado, com qualificação incompleta. Não se 

sabe o seu paradeiro, por sua própria obra, escapando à persecução 

penal com esse estratagema proposital ou involuntário, não importa. Logo, 

não forneceu elementos para elucidar sua identidade civil. Dúvida fundada 

sobre sua qualificação, ou seja, seu domicílio à vista do teor da certidão 

do oficial de justiça de f.53.Portanto, pode ser preso por isso, ainda que, 

assim que for preso e fornecer referidos dados, tenha de ser colocado 

imediatamente em liberdade, como de direito, a permitir a efetividade da 

prestação jurisdicional.A prisão preventiva deve ser decretada, conforme 

art. 311 do CPP, desde que presentes os pressupostos da parte final do 

art. 312 do mesmo Codex, assim como um dos fundamentos insculpidos 

na primeira parte do mesmo dispositivo legal, admissíveis com a 

verificação de alguma das hipóteses do art. 313 do aludido diploma 

adjetivo, cabível de ofício, neste caso, já no curso da ação penal.Além do 

mais, a prisão preventiva, como medida acautelatória (CPP, arts. 282 e 

319), pode ser revogada ou de novo decretada, conforme as 

circunstâncias fáticas se mostrarem convenientes (CPP, arts. 282, § 5.°, e 

316 do CPP).Portanto, essencialmente para ASSEGURAR APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL e garantir a instrução criminal, não se descartando a soltura do 

denunciado assim que for bem qualificado, principalmente quanto ao seu 

domicílio, estando o acusado em lugar incerto e não sabido, com límpido 

intuito de não ser alcançado nesta persecução penal, DECRETO A SUA 

PRISÃO PREVENTIVA.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

acusado, com prazo de validade conforme o tempo remanescente da 

prescrição, nos moldes acima traçados, e o encaminhe à DEPOL local e à 

Delegacia de capturas deste Estado, na capital.Proceda-se ao imediato 

registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça para essa finalidade, nos termos do art. 5.º, § 2.º, da 

Resolução CNJ n.º 137/2011, de 13/07/2011, conforme art. 289-A do 

CPP.Demais, cite-se o acusado, por edital, nos termos do artigo 363, 

parágrafo primeiro do CPP.Ciência ao representante do Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.São José do Rio Claro - MT, 

17 de novembro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 23 de novembro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77537 Nr: 464-15.2018.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CARNAVALLI LOPES, IRINEU SANCHES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrado junto ao sistema 

informatizado sob o nº 153237 designada Sessão de Conciliação para o 

dia 04/04/2018 às 16:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da 

Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – 

NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o 

convite das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do 

CEJUSC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59242 Nr: 914-60.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, JOSE LUIZ BLASZAK - OAB:10.778-B, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Cuiabá/MT, no dia 22/05/2018 às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29615 Nr: 363-22.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Custas e despesas 

processuais e verba honorária de 10% do valor da causa a cargo da 

Requerente, ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade 

(CPC/2015, art. 98, § § 2º e 3º).Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as 

providências, anotações e baixas de estilo.Publicada em audiência. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27260 Nr: 1134-34.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc.
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O Código de Processo Civil, em seu artigo 362, estabelece que a audiência 

de instrução poderá ser adiada se a pessoa que dela deva 

necessariamente participar não puder comparecer, por motivo justificável. 

Impedimento esse que deve ser comprovado até a abertura da audiência, 

e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

Em que pese a patrona presente não tenha demonstrado documentalmente 

o alegado nesta solenidade, dando crença à palavra da profissional da 

advocacia, hei por bem em, excepcionalmente, flexibilizar a regra 

processual e conceder prazo razoável para que seja comprovado o 

impedimento do não comparecimento da parte autora e suas testemunhas.

Concedo, por isso, o prazo de 05 (cinco) dias corridos, para que a 

advogada aqui presente comprove o impedimento do não comparecimento 

da parte autora nesta audiência.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71033 Nr: 1669-16.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO.Custas e despesas processuais e verba 

honorária de 10% ao patrono do instituto requerido a cargo parte autora, 

ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

previsto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.Publicada em audiência. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71610 Nr: 2014-79.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DE FATIMA HORALA BOFFETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO.Custas e despesas processuais e verba 

honorária de 10% ao patrono do instituto requerido a cargo parte autora, 

ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

previsto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.Publicada em audiência. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1458-77.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213 OAB/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009, JOSÉ JOÃO VITALINO CEOLHO - OAB:18.440 OAB/MT, 

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451 OAB/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastrem-se os advogados das partes no sistema, incluindo-os, 

ainda, na capa dos autos, conforme Procuração de fl. 56 verso e 

nomeação de fl. 132.

b) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67996 Nr: 3393-89.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FERNANDES - 

OAB:46.083 OAB/SC, ANALÚ RASCHKE - OAB:46.082 OAB/SC, 

CRISTIANE ODISI SCHWALBE - OAB:22.676 OAB/SC, LIANCARLO 

PEDRO WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC, LIANCARLO PEDRO WANTOWSKY 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:504/2000 OAB/SC

 Vistos etc.

1. Suspendo o presente feito em obediência à decisão do Desembargador 

Relator do Agravo de Instrumento nº 1002999-96.2018.8.11.0000, o qual 

deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelos Agravantes nos Embargos à 

Execução nº 2536-09.2017.811.0033, Cód. 72989, enquanto perdurar o 

processamento dos embargos.

2. Prestei, nesta data, informações à Terceira Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por intermédio do Ofício nº 

18/2018/GAB, cuja juntada ora determino.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE os patronos dos litigantes do teor desta decisão.

b) AGUARDE-SE o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1002999-96.2018.8.11.0000, em trâmite na Terceira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

c) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 1512-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON ALEXANDRE RODRIGUES DA 

SILVA, JONATHAS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2690 Nr: 518-11.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.
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1. Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do interesse em prosseguir com a presente execução, postulando 

o que entender de direito, especialmente diante do teor da petição dos 

executados requerendo a suspensão do processo, sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76992 Nr: 244-17.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE APARECIDA 

COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em que pese o recebimento dos embargos, decisão de fl. 130, a qual 

determinou, ainda, a comprovação da condição de hipossuficiência, 

INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelos 

Embargantes, tendo em vista que, apesar das alegações apresentadas na 

petição de fl. 132, os documentos que a instruem não são suficientes para 

comprovar sua incapacidade financeira, vez que os de fls. 133/134 já 

foram apreciados e o de fl. 132-verso trata-se apenas de um relatório de 

faturamento, o qual, notadamente não demonstra sua incapacidade de 

arcar com as custas processuais.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se o advogado dos Embargantes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as taxas e custas correspondentes à distribuição, sob pena 

de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

b) Decorrido o prazo ou recolhidas as custas e despesas processuais 

competentes e juntada a documentação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73056 Nr: 2573-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, ANTONIO LUIZ VILELA, WILSON BONANCIN, MARIA CRISTINA DE 

QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE VALTER JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpram-se as deliberações porventura pendentes da sentença de fls. 

198/198-verso.

2. Após, desapensem-se e arquivem-se os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73368 Nr: 2687-72.2017.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, ANTONIO LUIZ VILELA, WILSON BONANCIN, MARIA CRISTINA DE 

QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE VALTER JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. (...) Pois bem.No caso em vertente, em obediência ao 

disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício.Isso 

porque, por ora, não houve demonstração segura e convincente da 

incapacidade econômica, não podendo este magistrado basear-se 

somente na Declaração de Imposto de Renda que afirma serem os autores 

proprietários de imóveis rurais com áreas de 36,4, 726 e 626,20 hectares, 

tendo como valores respectivamente somente R$ 370.000,00, R$ 

40.000,00 e R$ 40.000,00 (fls. 155/156), circunstância essa a realçar a 

necessidade de demonstração da insuficiência alegada.2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, juntar documentação probatória, além das declarações de 

hipossuficiência, a fim de comprovar sua incapacidade financeira e a 

impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas e custas 

judiciárias.b)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 1527-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON LUIZ DA SILVA, RUBENS DIAS, JOSE LUIZ DA 

SILVA, YUKIO HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, MARIA 

CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDA 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 527/529, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequentes: Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e 

Aristóteles Gambogi Júnior (atendando-se para a decisão de fl. 525, que 

recebeu o Cumprimento de Sentença de fls. 501/503), bem como 

Agropecuária Pangloss Ltda e André de Almeida Vilela e como 

executados: Milton Luiz da Silva, Rubens Dias, José Luiz da Silva e Yukio 

Hirano.

b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem 

o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, 

também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme 

artigo 523, § 1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76155 Nr: 3828-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, MILTON LUIZ DA SILVA, JOSE LUIZ DA 

SILVA, YUKIO HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, MARIA 

CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDA 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

1. Considerando o teor do artigo 525, caput, do CPC, que assim dispõe: 

“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.” (grifei), DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do presente feito, com as anotações e baixas de estilo, 

juntando-se as peças nos autos do processo número 

1527-80.2015.811.0033, código 60141, em apenso.

Após, venham conclusos os autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 1266-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PEDRO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para que apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 5639 Nr: 1647-80.2002.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL BRIANORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENZO YABUNAKA, ROBERTO MASSASHI 

TANNO, INILDO YUNG, MADEIREIRA MORANKITAN LTDA, MÁRIO GOLON, 

WEBER LUIZ BENEDITO, REINALDO ALVES PEREIRA, JURANDIR 

BOTTEGA, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

ALUIZO NOMA, OSCAR NEVES DE MENEZES, ANALIA MARIA DA SILVA 

NEVES, KAZUE NOMA, FERTILIZANTES CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Alencar 

Campos - OAB:4123, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976, Moacyr de Araújo - 

OAB:3.238

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-40.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORREA DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000263-40.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ADRIANA CORREA 

DOS SANTOS 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 ADRIANA CORREA DOS 

SANTOS, 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. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente a prescrição e a 

ausência de interesse de agir, 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 14/01/2013 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. -Ausência Interesse de Agir Não obstante 

os argumentos expostos, restam presentes os requisitos do interesse de 

agir necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Destarte, rejeito a preliminar arguida. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 486 de 688



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$ 262,52 (duzentos e sesxenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos) e R$ 171,49 (cento e setenta e um reais e quarenta e nove 

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 

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). - 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-35.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAR & TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE OAB - MS0010548A 

(ADVOGADO)

ALANA LIESE DA CRUZ ORLANDO OAB - SP0344379A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXON ERNICA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO N: 8010098-35.2014.8.11.0033 REQUERENTE: SERGIO 

ROBERTO MATIAS REQUERIDO: MAR & TERRA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PESCADOS LTDA DESPACHO Vistos, Encerrada a instrução 

processual, intimem-se as partes para que apresentem memoriais no 

prazo de 15 (quinze) dias, iniciando com a parte autora. Após, concluso 

para sentença. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de outubro de 

2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63187 Nr: 2897-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARCELINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos fls. 

56/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 45-44.2018.811.0049

 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: ALBERTO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos 

(fls. 73/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62221 Nr: 2351-20.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ARQUELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63754 Nr: 79-19.2018.811.0049

 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: MARCILIA PEREIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da constestação encartada aos autos 

(fls. 27/36).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63185 Nr: 2895-08.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 
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manifestar no prazo legal acerca da constestação encartada aos autos 

(fls. 29/35).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63783 Nr: 105-17.2018.811.0049

 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: LEONARDO DE BRITO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da constestação encartada aos autos 

(fls. 25/31).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62777 Nr: 2677-77.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47098 Nr: 1067-79.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS FAGUNDES DA SILVA JUNIOR, 

EVANDRO DEL SANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63041 Nr: 2830-13.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligência Negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63017 Nr: 2823-21.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA 

RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligência Positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63016 Nr: 2822-36.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA 

RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligência Positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46753 Nr: 813-09.2014.811.0049

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BEGE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CÉSAR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligência Positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44544 Nr: 1495-95.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA GERALDA PATROCÍNIO DA SILVA, MANOEL 

LAZARO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comarca de Água Boa/MT. Devolvida sem cumprimento, diante da 

ausência de depósito de pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42798 Nr: 2458-40.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE MATOS, MARCIO DE MATOS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos ao representante do Ministério Público, para 

manifestação quanto a certidão de fl. 124; bem bomo à defesa para que 

se manfiste quanto a não localização das testemunhas Rosana, Cleudivan, 

Dirlene e Geranir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64556 Nr: 616-15.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 
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OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 05/06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64541 Nr: 601-46.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDA MOREIRA BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 05, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 625-74.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CONEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64543 Nr: 603-16.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

VILA RICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 605-83.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64539 Nr: 599-76.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS JUNIOR B. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64550 Nr: 610-08.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE PEREIRA SIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Determino a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o débito descrito a exordial, demonstrado às fls. 06, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, ª§1° 

do CPC.

Consigne no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do 

CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos no 

§1º, do art. 523, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64469 Nr: 548-65.2018.811.0049

 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: WVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

partilha de bens, ajuizada por Weslany Viana Lima, em desfavor de Alcinei 

Brizola, todos qualificados na exordial.

 Com a inicial juntou-se documentos, fls. 17/38.

Vieram-me conclusos.

Fundamento. Decido.

Recebo a inicial.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente de que não possui recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do 

Art. 99, da Lei 13.105/15.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62741 Nr: 2657-86.2017.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE MOURA, MARINA SILVA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reivindicatória com pedido de tutela antecipada 

interposta pelo Espólio de José Alves de Moura representado por sua 

inventariante Marina Silva Moura em face de Rosa de Tal, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com inicial juntou documentos de fls. 04/12.

Determinou-se a intimação do requerente para que no prazo de 15 

(quinze) emendar a inicial juntando documentos essenciais a propositura 

da ação.

Devidamente intimado (fls. 14) a parte quedou-se inerte (fls. 15).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Após detida análise dos autos, conclui-se não estarem presentes os 

pressupostos necessários para o processamento da ação, conforme 

estão preceituados nos moldes do artigo 319 e 320 do Código de 

Processo Civil.

 Tendo em vista ser dever da parte oferecer informações necessárias à 

propositura da ação e após ser devidamente intimada (fls. 14) para 

emendar a inicial, esta quedou-se inerte.

 Vejamos o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil:

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.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente processo.

Determino o cancelamento da distribuição do feito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47444 Nr: 1360-49.2014.811.0049

 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: JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJZ, CMZ, CLZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de intimação dos requeridos para que forneçam material 

genético para a realização de exame de DNA, sob pena de exumação do 

corpo do falecido.

Defiro ainda, o pedido de averbação da presente ação nos bens 

indicados.

Expeça-se ofício ao 1° Cartório de Registros de Imóveis da cidade de Vila 

Rica/MT a fim de proceder à averbação da presente ação nos imóveis sob 

a matrícula n° 704 e 705, buscando evitar eventuais alienações nos bens.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 734 Nr: 1958-18.2005.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY ZOCCOLI, ANISIO VILELA 

JUNQUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3.585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 Vistos.

Analisando os autos com acuidade, verifico que o feito encontra-se 

paralisado por longo lapso temporal, sendo que até o presente momento o 

requerente não logrou êxito em citar a cônjuge do requerido.

Em que pese haver sido realizado a penhora de uma gleba de terra, ainda 

não se realizou a avaliação do bem, não sabendo, portanto, se o valor do 

bem penhorado abarca o montante total da dívida.

 Neste sentido prevê o art. 921 do Código de Processo Civil:

Art. 921.

Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo retornar 

ao seu curso a qualquer momento, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, §1° do CPC.

Decorrido o lapso temporal de 01 (um) ano sem manifestação das partes, 

determino desde já, a intimação do requerente para que proceda as 

diligências necessárias para o regular prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos moldes no art. 485 §1° do 

CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 411-83.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSA, DKSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos interposta pelo menor Rafael Sousa 

Aguiar, representado neste ato por sua genitora Deise Kelly Sousa Lima 

em desfavor de Ray dos Santos Aguiar, todos devidamente qualificados 

na primordial.

 Aduz a requerente que firmou acordo extrajudicial, perante o Ministério 

Público desta urbe, aos 04 de dezembro de 2006, fixando-se a pensão 

alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, 

contudo a parte executada deixou de cumprir com sua obrigação desde o 

mês de junho/2015.

Com a inicial juntou-se documentos, fls. 08/16.

Vieram-me conclusos.

Fundamento. Decido.

Recebo a inicial.

Ponderando o pedido formulado pela parte autora, que destaca-se ser 

menor impúbere e nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a 

possibilidade de revisão.

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

extrajudicial, o presente procedimento reger-se-á pelas normas do art. 911 

do CPC.

Desta feita, DETERMINO a citação e a intimação do executado para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito descrito à exordial R$ 850,66 

(oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) e todas as que 

vencerão no curso do processo, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão e 

inclusão do nome do devedor nos órgãos de cadastro de inadimplentes 

(artigo 782, §3º do CPC).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima 

descrito, DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente cálculo que contemple os encargos previstos 

no §1º, do art. 523, do CPC.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do NCPC, caso necessário.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-85.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO ROSA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010020-85.2017.8.11.0049 REQUERENTE: TULIO ROSA CAMPOS 

REQUERIDO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais proposta por 

TULIO ROSA CAMPOS, em face de SAGA S/A GOIAS DE AUTOMÓVEIS e 

BANCO FINASA BMC S.A, em que alega que no ano de 2010 efetuou uma 

compra de um veículo Fiat Uno Mille na empresa SAGA, ao que financIou o 

referido veículo e realizou a quitação do mesmo em 27/05/2015, e desde 

então, vem tentando efetuar a sua transferência, mas não consegue haja 

vista o mesmo encontrar-se em nome da empresa Dibens, sendo que 

providenciou toda a documentação requerida pela DETRAN para a 

transferência, contudo, faltam o contrato de financiamento original e a 

carta de quitação que o Banco Finasa se nega a fornecer. A primeira 

reclamada SAGA S/A GOIAS suscita preliminar de ilegitimidade passiva, 

vez que apenas realizou a intermediação da compra, sendo esta 

financiada pela segunda reclamada. A segunda reclamada contesta 

alegando que a transferência é de responsabilidade do reclamante que 

tinha o prazo de 30 após a quitação para requerer o novo documento. É o 

breve relato. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

primeiro reclamado esta merece ser acolhida, pois, restou demonstrado 

nos autos que sua prestação de serviço se limitou ao intermédio da 

compra, sendo a responsabilidade do pagamento e transferência restrita 

ao reclamante e ao banco financiador. Em detida analise aos documentos 

e provas juntadas aos autos temos que razão assiste a reclamante, pois, 

em nenhum momento se desobrigou do fato de ter que transferir o veículo, 

contudo, especificou 2 documentos exigidos pelo órgão responsável que 

não foram fornecidos pela segunda reclamada, quais sejam, contrato de 

financiamento original e carta de quitação. Assim, verifica-se que é 

inaceitável em qualquer pratica consumerista de privação do consumidor 

do produto adquirido por tanto tempo sem prestar satisfação pela demora, 

pois, sem os documentos da segunda reclamante se privou de ter o 

veículo regularizado. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos 

constitutivos de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 
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Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a segunda reclamada na obrigação de entregar o contrato 

original do financiamento e a carta de quitação para que o reclamante 

regularize o veículo, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), 

limitada ao teto dos juizados especiais. B) CONDENAR a segunda 

reclamada ao valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

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. Vila Rica, 12 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-85.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO ROSA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010020-85.2017.8.11.0049 REQUERENTE: TULIO ROSA CAMPOS 

REQUERIDO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais proposta por 

TULIO ROSA CAMPOS, em face de SAGA S/A GOIAS DE AUTOMÓVEIS e 

BANCO FINASA BMC S.A, em que alega que no ano de 2010 efetuou uma 

compra de um veículo Fiat Uno Mille na empresa SAGA, ao que financIou o 

referido veículo e realizou a quitação do mesmo em 27/05/2015, e desde 

então, vem tentando efetuar a sua transferência, mas não consegue haja 

vista o mesmo encontrar-se em nome da empresa Dibens, sendo que 

providenciou toda a documentação requerida pela DETRAN para a 

transferência, contudo, faltam o contrato de financiamento original e a 

carta de quitação que o Banco Finasa se nega a fornecer. A primeira 

reclamada SAGA S/A GOIAS suscita preliminar de ilegitimidade passiva, 

vez que apenas realizou a intermediação da compra, sendo esta 

financiada pela segunda reclamada. A segunda reclamada contesta 

alegando que a transferência é de responsabilidade do reclamante que 

tinha o prazo de 30 após a quitação para requerer o novo documento. É o 

breve relato. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

primeiro reclamado esta merece ser acolhida, pois, restou demonstrado 

nos autos que sua prestação de serviço se limitou ao intermédio da 

compra, sendo a responsabilidade do pagamento e transferência restrita 

ao reclamante e ao banco financiador. Em detida analise aos documentos 

e provas juntadas aos autos temos que razão assiste a reclamante, pois, 

em nenhum momento se desobrigou do fato de ter que transferir o veículo, 

contudo, especificou 2 documentos exigidos pelo órgão responsável que 

não foram fornecidos pela segunda reclamada, quais sejam, contrato de 

financiamento original e carta de quitação. Assim, verifica-se que é 

inaceitável em qualquer pratica consumerista de privação do consumidor 

do produto adquirido por tanto tempo sem prestar satisfação pela demora, 

pois, sem os documentos da segunda reclamante se privou de ter o 

veículo regularizado. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos 

constitutivos de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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 das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 
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tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a segunda reclamada na obrigação de entregar o contrato 

original do financiamento e a carta de quitação para que o reclamante 

regularize o veículo, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), 

limitada ao teto dos juizados especiais. B) CONDENAR a segunda 

reclamada ao valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

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. Vila Rica, 12 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-72.2013.8.11.0049
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GALGRIN GROUP S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010017-72.2013.8.11.0049 REQUERENTE: E. A. JIMENEZ - ME 

REQUERIDO: GALGRIN GROUP S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por E. A. JIMENEZ–ME, em face de GALGRIN 

GROUP S/A, em que alega que comprou da reclamada produtos 

suplementares sendo emitido uma duplicata de nº 58524645, no valor de 

R$ 2.055,20 (dois mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), com 

vencimento para o dia 21/10/2012, contudo, como o documento não 

chegou em tempo da quitação foi enviado uma nova duplicata no dia 

30/10/2012, sob o mesmo número 58524646, agora no valor de R$ 

2.096,30 (dois mil e noventa e seis reais e trinta centavos), com 

vencimento para esta mesma data (31/10/2012), o que foi regularmente 

paga, porém, mesmo com o pagamento a parte reclamada realizou o 

protesto da duplicata de forma indevida. A reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação. É o 

breve relato. Assim, concluo que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação e deixou de apresentar sua contestação no 

prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos 

termos do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados No 

caso dos autos, o protesto indevido da empresa Autora, gera abalo que 

não pode ser caracterizado como “mero aborrecimento”. Sobre a questão, 

pacífica a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO 

ORDINÁRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. 1. Comprovado o 

protesto indevido de títulos de crédito, porque inexistente dívida apta a 

ensejar as suas respectivas emissões, impõe-se a condenação das 

apelantes ao ressarcimento dos danos morais suportados pela parte 

autora. 2. A reparação dos prejuízos extrapatrimoniais deve proporcionar 

a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto 

financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo 

que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido. No caso 

concreto, vai minorada a verba indenizatória devida à autora para R$ 

8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IGP-M a partir da 

data do presente julgamento e juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação. 3. Honorários sucumbenciais mantidos. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70053245882 RS , 

Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 13/03/2014, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/03/2014). Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia das reclamadas. Portanto, violado o princípio constitucional 

descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.’ Ademais, conforme entendimentos 

jurisprudenciais, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando 

provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos 

inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom 

nome comercial. Segundo o civilista Sílvio de Salvo Venosa, "em se 

tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome 

e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que 

indireta.” Nesse sentido: “DANO MORAL – HONRA – CONCEITO – 

INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR PESSOA JURÍDICA – 1. Entende-se 

como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o 

bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas 

jurídicas; não apenas aqueles que afetam a alma e o sentimento do 

indivíduo, valores próprios do ser humano. 2. A ofensa à empresa tanto 

pode causar-lhe prejuízo de ordem material quanto de ordem apenas 

moral, devendo recompor-se o seu patrimônio dessa natureza atingido. 

Irrelevante que o reflexo não seja íntimo, psíquico ou espiritual, pois que a 

tanto não se limita o conceito a extrair-se do vocábulo "honra". O uso 

indevido do nome da empresa configura violação à imagem e valores 

sociais da ofendida no meio comercial, prejudicando as atividades e 

acarretando descrédito frente aos membros de determinada comunidade. 

3. A pessoa jurídica pode reclamar indenização por dano moral, desde que 

violados quaisquer dos direitos pela mesma titulados e previstos no inciso 

X do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto o legislador não a 

distinguiu, para esses efeitos, da pessoa física. (TJDF – EIAC 31.941-DF – 

(Reg. Ac. 78.369) – 2ª C – Rel. Des. Valter Xavier – DJU 06.09.1995).” 

Desse modo, tenho que, devida é a indenização à parte reclamante, pois, 

da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas 

para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera 

desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Ademais, considerando o transtorno sofrido pelo 

Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderiam ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 
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experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na peça inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada à 

definitiva baixa no protesto, confirmando a liminar deferida nos autos; b) 

CONDENAR ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais a ser atualizado pelo INPC a partir da 

sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães 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. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-16.2016.8.11.0049 EXEQUENTE: FABIANO G. M. FALCÃO - ME 

EXECUTADO: CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

EPP Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por FABIO G.M FALCÃO –ME, em face de CASA DO PINTOR MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, em que executa um cheque no valor 

de R$ 1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais), pós datado para 

30/08/2015 e que não foi quitado. A parte executada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação. É o breve relato. Assim, concluo 

que a reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, 

declaro-a revel. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com a aplicação 

da confissão ficta, bem assim pelos documentos acostados na inicial, 

restou demonstrado que é fato incontroverso que a reclamante é credora 

da importância de R$1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais). Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 

1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais) devidamente corrigido pelo 

índice INPC/IBGE, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que 

incidirão a partir do vencimento do débito Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 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. Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49884 Nr: 2038-04.2017.811.0035

 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: FRANCISCA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 2709-27.2017.811.0035

 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: ANTONIO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52411 Nr: 2969-07.2017.811.0035

 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: Juraci Barbosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46411 Nr: 236-68.2017.811.0035

 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: Nilson Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46289 Nr: 189-94.2017.811.0035

 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
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 PARTE AUTORA: Jean Francesco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47486 Nr: 700-92.2017.811.0035

 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: Élida Gouvêia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46953 Nr: 504-25.2017.811.0035

 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: ADMILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49860 Nr: 2024-20.2017.811.0035

 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: Eva Peres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 259-14.2017.811.0035

 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: Jerônimo Augustinho de Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46996 Nr: 515-54.2017.811.0035

 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: EDNALDA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48741 Nr: 1357-34.2017.811.0035

 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: CLAUDIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49858 Nr: 2022-50.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49631 Nr: 1881-31.2017.811.0035

 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: Valdino Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 46955 Nr: 505-10.2017.811.0035

 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: ANTÔNIO ALVES JERÔNIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46726 Nr: 390-86.2017.811.0035

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46414 Nr: 239-23.2017.811.0035

 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: CLEUZA BONFIM VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48742 Nr: 1358-19.2017.811.0035

 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: Terezinha Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41747 Nr: 244-79.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Almeida Dionisio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46459 Nr: 266-06.2017.811.0035

 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: Ângela Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46460 Nr: 267-88.2017.811.0035

 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: Angélica Vanessa Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46288 Nr: 188-12.2017.811.0035

 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: ALEXANDERSON RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48051 Nr: 984-03.2017.811.0035

 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: Valdecir Alceu Dal Piva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 
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DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 1787-83.2017.811.0035

 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: Emiliano Vilela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41855 Nr: 287-16.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aberides Marques Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52355 Nr: 2949-16.2017.811.0035

 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: JOSEFA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49446 Nr: 1790-38.2017.811.0035

 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: JOÃO BENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52215 Nr: 2909-34.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47867 Nr: 881-93.2017.811.0035

 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: Walli Prante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49745 Nr: 1950-63.2017.811.0035

 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: EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:169654, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47024 Nr: 522-46.2017.811.0035

 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: Cleiton de Souza Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50906 Nr: 2507-50.2017.811.0035

 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: DEVAIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELVA RIOS SILVA RIBEIRO - 
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OAB:OAB/GO 35880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..Lavre-se o respectivo termo de compromisso, ficando a 

curadora autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários para 

gerir e administrar os bens do interditando, salvo a alienação de bens 

imóveis.A curadora, ora nomeada, fica obrigada à prestação de contas 

quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 

553 do CPC.Aguarde-se o prazo do artigo 752 do CPC, após tornem-me 

conclusos para deliberações pertinentes ao caso.Intimem-se.Às 

providências.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41300 Nr: 49-94.2016.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emília Fraga de Moraes, Sânia Larizy Fraga de Moraes, 

Alexandra Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Fraga da Silva, NEURACI MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para revogar a sentença de ref.78 e manter a tutela cautelar 

concedida à ref.10.No mais, certifique-se o cumprimento da carta 

precatória de ref.31, bem como certifique-se o decurso do prazo para a 

a p r e s e n t a ç ã o  d e  c o n t e s t a ç ã o . À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33416 Nr: 1810-68.2013.811.0035

 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: Edilson Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35065 Nr: 1004-96.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33572 Nr: 1967-41.2013.811.0035

 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: Beatriz Maria Heinzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51282 Nr: 2647-84.2017.811.0035

 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: FERNANDA DA SILVA MIRANDA, Aderwesley Corecha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

RONDONOPOLIS-MT, DHEYCE DAIANE INÁCIO CINAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono dos requerentes 

para que os apresentem na solenidade aprazada, tendo em vista a 

impossibilidade de intimação pessoal(correspondeências devolvidas 

Refs.28/29)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48987 Nr: 1514-07.2017.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fraga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Alves de Moraes, Espólio de Nilton 

Fraga Ribeiro, Emília Fraga de Moraes, Sânia Larizy Fraga de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

inteiro teor da sentença de Ref.42

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12636 Nr: 1386-65.2009.811.0035

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Sapiecinske Krampe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Agro Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Chaves Barcellos 

- OAB:31602/RS, CAIO CÉSAR MANOEL - OAB:17799, Eder Roberto 

Pires de Freitas - OAB:3889/MT, Frederico Eugênio Fernandes 

Filho - OAB:6.226-A/150.138, Jean Walter Walhbrink - OAB:5.658/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19.741, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT, Nelson 

Manoel Junior - OAB:5454-B-MT

 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.: 32278 Nr: 585-13.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA KITAISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 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
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 Cod. Proc.: 33059 Nr: 1457-28.2013.811.0035

 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: ÉRICA DE ALMEIDA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431/B - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca da informação de pagamento fls.116/118, pugnando 

pelo que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38296 Nr: 587-12.2015.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ilmar Aparecido Batista da Silva, Nely Batista Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela Cavanha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, Defensoria Pública da Comarca de Alto Garças-MT - 

OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Diante do exposto, e tudo mais que consta nos autos acolho o pedido 

inicial para DESCONSTITUIR O PODER FAMILIAR da requerida 

ROSÂNGELA CAVANHA DOS SANTOS em face do menor GUSTAVO 

CAVANHA DOS SANTOS nos termos do art. 1638, inciso II do C.C, e 

DEFERIR A ADOÇÃO deste aos requerentes ILMAR APARECIDO BATISTA 

DA SILVA e NELY BATISTA MENDONÇA, devidamente qualificados nos 

autos, o que faço com lastro no artigo 152 do ECA. Por conseguinte, julgo 

EXTINTO o presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.No mais, cumpra-se as determinações previstas no art. 163, 

parágrafo único do ECA, que possui a seguinte redação: “A sentença que 

decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à 

margem do registro de nascimento da criança ou adolescente.”Assim, com 

o transitado em julgado, expeça-se o competente mandado dirigido ao 

Cartório de Registro Civil competente, no sentido de cancelar o assento 

original, lavrando-se outro no qual conste o nome dos requerentes e seus 

ascendentes, respectivamente, como pai e mãe e avós do adotando, 

observando-se ainda as demais recomendações do art. 47 do ECA, 

inclusive atentando para não constar do assento qualquer observação 

sobre a origem do ato. Oportunamente, proceda-se baixa na distribuição e 

arquive-se.Sem custas, nos termos do art. 799 da CNGC/MT. Honorários 

indevidos.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento 

nº 42/2008-CGJ/MT.Às providências, observando-se as normas contidas 

na CNGC/MT quanto à matéria e, se for o caso, aquelas relativas ao 

CEJA.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22110 Nr: 922-93.2011.811.0092

 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: Fundação Pio XII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sebastião Paes Ananias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A, Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação constante às fls. 53, tendo em vista o 

decurso de prazo da suspensão, serve a presente para fins de intimar a 

parte autora, por meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31028 Nr: 538-62.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandir José Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez)dias, retirar a carta precatória para distribuição ou recolher as 

custas para citação do Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37432 Nr: 585-31.2016.811.0092

 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: Sebastião Gomes de Carvalho, Maria Luiza Carvalho 

Gomes, Jose Gomes de Carvalho Filho, Antônio Carlos Gomes de 

Carvalho, Maria Auxiliadora Gomes Teodoro, Ana Maria de Carvalho, 

Edilene Maria Carvalho Paniago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio - Oracino Prado de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 37432

Designo audiência de conciliação para o dia 03/04/2018 às 13h00min. 

(HORÁRIO MT).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Alto Taquari/MT, 16 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19950 Nr: 97-86.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanir Santeiro Teodoro, Ana Ibrantina de 

Oliveira Carrijo, Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19845 Nr: 1435-32.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Daniela Turchetti 

Irgang, Helber Henrique Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21722 Nr: 532-26.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio Felício Garcia, Malaque Ayub Garcia, 

Dourival Magnani, Vanda Garcia Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Gonçalves Pereira - 

OAB:23526/GO, JOSÉ LUIZ MATTHES - OAB:46.544/SP, KLAUS 

EDUARDO RODRIGUES MARQUES - OAB:182.340/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a determinação constante na r. decisão de fls. 

213, que serve a presente para fins de intimar a parte requerente, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os CPF´s das partes requeridas, 

sob pena de extinção do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-65.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MEDEIROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010112-65.2016.8.11.0092 REQUERENTE: WESLEY DE MEDEIROS 

ALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Considerando que o 

Recurso Inominado não veio instruído com o comprovante de pagamento 

do preparo, conforme certidão de fl. , é considerado deserto, nos termos 

do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 80 do Fonaje. Assim, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Alto Taquari/MT, 22 de 

março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-95.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WILCLIS BORGES SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO INVEST DIREITOS CRED NÃO PADRONIZADO PCG BRASIL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010024-95.2014.8.11.0092 REQUERENTE: WILCLIS BORGES SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO INVEST DIREITOS CRED NÃO 

PADRONIZADO PCG BRASIL, BANCO BRADESCO S/A Defiro o pedido 

(12307660). Proceda-se o Sr. Gestor aos atos necessários à expedição 

do alvará referente ao valor depositado pelo requerido (11051365), em 

favor do requerente. Quanto ao pedido da parte requerente (12308004), 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar. Alto Taquari/MT, 23 de março de 2017. Fabio Alves Cardoso 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010018-20.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

8010018-20.2016.8.11.0092, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[CHEQUE]. EXEQUENTE: NOEL DOS SANTOS EXECUTADO: RENATO 

MARTINS DA SILVA Foi realizada ordem de indisponibilidade de valores da 

parte executada por meio do sistema BACEN JUD, sendo determinada a 

transferência dos valores bloqueados para a Conta Única do TJMT, à 

disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em anexo. Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos 

autos o número da conta bancária para transferência do valor bloqueado, 

bem como quanto à satisfação da obrigação ou prosseguimento da 

execução. Autorizo desde já a expedição de Alvará para transferência do 

valor bloqueado para a conta bancária a ser informada pela parte 

exequente. Alto Taquari, 23 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-95.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO SILVA BELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (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):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Número do Processo: 

8010013-95.2016.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. REQUERENTE: DIOGO SILVA BELIN REQUERIDO: 

OI S.A Ante a decisão do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, dada em 08/01/2018, que homologou o 

Plano de Recuperação Judicial da executada, determino com urgência: 1) 

A suspensão do trâmite do presente feito, até nova ordem. Alto 

Taquari/MT, 23 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-22.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE ESTER SCHMIDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Número do Processo: 

1000136-22.2017.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ELISE ESTER SCHMIDT 

REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA 

Dispensado o relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte autora alega que comprou passagem de ônibus para viajar da cidade 

de Mineiros/GO até a cidade de Belo Horizonte/MG, com saída prevista 

para as 21h46min do dia 09/11/2017 e chegada no dia 10/11/2017, às 15 

horas. Porém, houve atraso de cinco horas na partida, além de vários 

atrasos no percurso, tendo o coletivo chegado ao destino às 20h30min. 

Com o atraso, a parte autora perdeu consulta odontológica agendada para 

o dia 10/11/2017, às 17 horas, na capital mineira. Em razão do atraso, da 

perda da consulta e do cansaço da viagem, foi solicitada à gerência da 

empresa o pagamento dos custos com hospedagem e alimentação, o que 

foi negado. Pediu o pagamento de danos materiais pelas passagens 

adquiridas e hospedagem, no valor de R$ 588,25, bem como indenização 

por danos morais, no valo de R$ 17.000,00. Em contestação, a parte ré 

justificou o atraso pela existência de caso fortuito, consistente em 

acidentes e obras na rodovia. De acordo com o art. 6º da Lei nº. 9.099/95: 

“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. Pois 

bem, em análise das alegações e provas produzidas pelas partes, 

vislumbro assistir parcial razão à parte autora. Isso porque, conforme 

alega e demonstra na inicial, na aquisição da passagem o horário previsto 

para chegada ao destino era às 15 horas do dia 10/11/2017, porém, o 

coletivo só chegou ao destino às 20h30min, isto é, com atraso de mais de 

cinco horas, o que não é razoável, mesmo considerando a existência de 

imprevistos no trânsito. Com efeito, de acordo com o art. 737 do Código 

Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob 

pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. 

Esclareço que o trânsito, para as empresas de transporte, é considerado 

como fortuito interno, já que inerente ao negócio que realizam, razão pela 

qual eventuais acidentes ou paralisações momentâneas de rodovias por 

obras, não se enquadram como excludente de responsabilidade prevista 

no dispositivo legal acima citado. De mais a mais, o mínimo que se espera 

de uma empresa de transporte, em casos como este, é que forneça ao 

usuário a devida assistência e amparo para compensá-lo pelo atraso 

inesperado e desgaste ocorrido, o que não foi feito, ficando caracterizada 

a falha na prestação do serviço. Logo, impõe-se a responsabilidade ao 

transportador pelo atraso e descumprimento do contrato. No mesmo 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA VIAGEM, COM 

PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INDENIZAR. 

CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS. 

PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. I- A responsabilidade civil da 

concessionária de transporte coletivo, de indenizar passageiro pelos 

danos morais e materiais sofridos em face de falha na prestação de 

serviço, geradora de atraso com perda de conexão, é de ordem objetiva e 

não é elidida por fortuito interno. II - Sofre danos morais e materiais o 

passageiro que perde conexão, por atrasos injustificados no transporte, 

sendo obrigado a permanecer na rodoviária por dois dias para conseguir 

embarcar no próximo ônibus, sem qualquer assistência da prestadora de 

serviço. III- Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.13.003768-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2017, publicação da súmula em 

31/03/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

- PERDA DE OPORTUNIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - 

"QUANTUM" - CRITÉRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TERMO A QUO. I- À luz 

do art.737 do CC, o transportador está sujeito aos horários e itinerários 

previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de 

força maior. II- O atraso de ônibus por quase 6 (seis) horas configura 

serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, gerando a violação à 

obrigação que tinha a ré de honrar com as legítimas expectativas da 

cliente ao adquirir o bilhete de passagem, devendo responder pelos danos 

causados. III - Extrapolou os limites do mero aborrecimento o 

descumprimento do contrato de transporte de passageiros, em virtude do 

desconforto, da aflição e do transtorno ocasionado pela frustração da 

expectativa em relação ao serviço contratado, com consequente perda de 

oportunidade em razão do atraso, e pela necessidade de pernoitar no 

terminar rodoviário, configurando dano moral passível de reparação. IV - 

Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, a indenização 

mede-se pela extensão do dano, devendo o valor fixado a este título 

assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa 

suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da 

conduta lesiva pelo ofensor. V- Em se tratando de indenização em casos 

de responsabilidade contratual, os juros moratórios são devidos a partir da 

constituição da ré em mora, mediante a citação válida, nos termos do 

art.219 do CPC/73 (art. 240 CPC/15). (TJMG - Apelação Cível 

1.0476.14.000389-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 16/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017)” 

Em relação aos danos materiais, entendo que não há direito ao 

recebimento do valor das passagens, haja vista que o serviço foi 

prestado, embora com atraso, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, é 

cabível apenas o ressarcimento do valor despendido para hospedagem da 

parte autora, no valor de R$ 144,00, conforme nota fiscal juntada aos 

autos. No tocante aos danos morais, verifico que o atraso na viagem 

extrapolou os limites do mero aborrecimento, devido ao desconforto, 

aflição e transtorno causados pela frustração da expectativa em relação 

ao serviço contratado, com consequente perda de oportunidade em 

relação à consulta odontológica, além da necessidade de custear os 

gastos com hospedagem, passível, portanto, de reparação. Ressalto que 

o “quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de compensar o seu sofrimento, e também produzir no causador do 

dano impacto suficiente para desaconselhá-lo a reiterar a conduta. Nesse 

cenário, analisando os critérios acima delineados bem como a condição 

financeira das partes, impõe-se a fixação da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais. ANTE O EXPOSTO, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré na 

obrigação de pagar à parte autora a quantia de: a) R$ 144,00 (cento e 

quarenta e quatro reais), a título de danos materiais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (10/11/2017), e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. Alto Taquari/MT, 

23 de março de 2017. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-22.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE ESTER SCHMIDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Número do Processo: 

1000136-22.2017.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ELISE ESTER SCHMIDT 

REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA 

Dispensado o relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte autora alega que comprou passagem de ônibus para viajar da cidade 

de Mineiros/GO até a cidade de Belo Horizonte/MG, com saída prevista 

para as 21h46min do dia 09/11/2017 e chegada no dia 10/11/2017, às 15 

horas. Porém, houve atraso de cinco horas na partida, além de vários 

atrasos no percurso, tendo o coletivo chegado ao destino às 20h30min. 

Com o atraso, a parte autora perdeu consulta odontológica agendada para 

o dia 10/11/2017, às 17 horas, na capital mineira. Em razão do atraso, da 

perda da consulta e do cansaço da viagem, foi solicitada à gerência da 

empresa o pagamento dos custos com hospedagem e alimentação, o que 

foi negado. Pediu o pagamento de danos materiais pelas passagens 

adquiridas e hospedagem, no valor de R$ 588,25, bem como indenização 

por danos morais, no valo de R$ 17.000,00. Em contestação, a parte ré 

justificou o atraso pela existência de caso fortuito, consistente em 

acidentes e obras na rodovia. De acordo com o art. 6º da Lei nº. 9.099/95: 

“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
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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. Pois 

bem, em análise das alegações e provas produzidas pelas partes, 

vislumbro assistir parcial razão à parte autora. Isso porque, conforme 

alega e demonstra na inicial, na aquisição da passagem o horário previsto 

para chegada ao destino era às 15 horas do dia 10/11/2017, porém, o 

coletivo só chegou ao destino às 20h30min, isto é, com atraso de mais de 

cinco horas, o que não é razoável, mesmo considerando a existência de 

imprevistos no trânsito. Com efeito, de acordo com o art. 737 do Código 

Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob 

pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. 

Esclareço que o trânsito, para as empresas de transporte, é considerado 

como fortuito interno, já que inerente ao negócio que realizam, razão pela 

qual eventuais acidentes ou paralisações momentâneas de rodovias por 

obras, não se enquadram como excludente de responsabilidade prevista 

no dispositivo legal acima citado. De mais a mais, o mínimo que se espera 

de uma empresa de transporte, em casos como este, é que forneça ao 

usuário a devida assistência e amparo para compensá-lo pelo atraso 

inesperado e desgaste ocorrido, o que não foi feito, ficando caracterizada 

a falha na prestação do serviço. Logo, impõe-se a responsabilidade ao 

transportador pelo atraso e descumprimento do contrato. No mesmo 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA VIAGEM, COM 

PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INDENIZAR. 

CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS. 

PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. I- A responsabilidade civil da 

concessionária de transporte coletivo, de indenizar passageiro pelos 

danos morais e materiais sofridos em face de falha na prestação de 

serviço, geradora de atraso com perda de conexão, é de ordem objetiva e 

não é elidida por fortuito interno. II - Sofre danos morais e materiais o 

passageiro que perde conexão, por atrasos injustificados no transporte, 

sendo obrigado a permanecer na rodoviária por dois dias para conseguir 

embarcar no próximo ônibus, sem qualquer assistência da prestadora de 

serviço. III- Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.13.003768-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2017, publicação da súmula em 

31/03/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

- PERDA DE OPORTUNIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - 

"QUANTUM" - CRITÉRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TERMO A QUO. I- À luz 

do art.737 do CC, o transportador está sujeito aos horários e itinerários 

previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de 

força maior. II- O atraso de ônibus por quase 6 (seis) horas configura 

serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, gerando a violação à 

obrigação que tinha a ré de honrar com as legítimas expectativas da 

cliente ao adquirir o bilhete de passagem, devendo responder pelos danos 

causados. III - Extrapolou os limites do mero aborrecimento o 

descumprimento do contrato de transporte de passageiros, em virtude do 

desconforto, da aflição e do transtorno ocasionado pela frustração da 

expectativa em relação ao serviço contratado, com consequente perda de 

oportunidade em razão do atraso, e pela necessidade de pernoitar no 

terminar rodoviário, configurando dano moral passível de reparação. IV - 

Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, a indenização 

mede-se pela extensão do dano, devendo o valor fixado a este título 

assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa 

suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da 

conduta lesiva pelo ofensor. V- Em se tratando de indenização em casos 

de responsabilidade contratual, os juros moratórios são devidos a partir da 

constituição da ré em mora, mediante a citação válida, nos termos do 

art.219 do CPC/73 (art. 240 CPC/15). (TJMG - Apelação Cível 

1.0476.14.000389-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 16/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017)” 

Em relação aos danos materiais, entendo que não há direito ao 

recebimento do valor das passagens, haja vista que o serviço foi 

prestado, embora com atraso, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, é 

cabível apenas o ressarcimento do valor despendido para hospedagem da 

parte autora, no valor de R$ 144,00, conforme nota fiscal juntada aos 

autos. No tocante aos danos morais, verifico que o atraso na viagem 

extrapolou os limites do mero aborrecimento, devido ao desconforto, 

aflição e transtorno causados pela frustração da expectativa em relação 

ao serviço contratado, com consequente perda de oportunidade em 

relação à consulta odontológica, além da necessidade de custear os 

gastos com hospedagem, passível, portanto, de reparação. Ressalto que 

o “quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de compensar o seu sofrimento, e também produzir no causador do 

dano impacto suficiente para desaconselhá-lo a reiterar a conduta. Nesse 

cenário, analisando os critérios acima delineados bem como a condição 

financeira das partes, impõe-se a fixação da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais. ANTE O EXPOSTO, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré na 

obrigação de pagar à parte autora a quantia de: a) R$ 144,00 (cento e 

quarenta e quatro reais), a título de danos materiais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (10/11/2017), e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. Alto Taquari/MT, 

23 de março de 2017. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-94.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON NOGUEIRA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Número do Processo: 

1000073-94.2017.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. REQUERENTE: 

RONILSON NOGUEIRA FURTADO REQUERIDO: P. V. PAIVA DE CASTRO - 

EPP Dispensado o relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte autora alega que certo dia saiu de casa com o intuito de 

efetivar uma compra em determinado estabelecimento comercial nesta 

cidade e ao tentar adquirir um produto pelo crediário da loja descobriu que 

estava com o nome negativado devido a uma suposta aquisição junto à 

parte ré, no valor de R$ 3.917,91, porém, nunca teve relação comercial 

com tal empresa. Pediu a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização por danos morais. A ré em contestação esclareceu que as 

partes foram vítimas de estelionato praticado por terceira pessoa, que 

teria adquirido produtos usando o nome e documentos do autor. 

Esclareceu ainda que ao ser notificada retirou imediatamente o nome do 

autor dos cadastros de devedores. De acordo com o art. 6º da Lei nº. 

9.099/95: “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. Pois 

bem, em análise das alegações e provas produzidas pelas partes, 

vislumbro assistir razão à parte autora. Isso porque, conforme alega e 

demonstra na inicial, realmente teve seu nome negativado por suposta 

dívida junto à parte ré. Logo, caberia à parte ré ilidir tal alegação trazendo 

aos autos provas da aquisição do produtor pelo autor, o que não foi feito. 

Na realidade, a própria ré assumiu que foi vítima de estelionato praticado 

por terceiro, que teria adquirido produtos em sua loja utilizando o nome e 

documentos do autor. Embora louvável a atitude da empresa ré em 

assumir desde já a inexistência de relação jurídica com o autor, o fato é 

que esta atitude não afasta sua responsabilidade quanto à falha na 

prestação do serviço, notadamente por se tratar de relação de consumo. 

Destarte, restando demonstrado que a cobrança é indevida, impõe-se a 
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declaração de inexistência do débito discutido nos autos. Por sua vez, em 

relação ao pedido de danos morais, o pedido também procede, uma vez 

que restou demonstrada a ilicitude da cobrança e a negativação do nome 

da parte autora nos cadastrados de inadimplentes. Com efeito, o dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do consumidor no 

Cadastro de Inadimplentes é presumido, isto é, “in re ipsa”. Sobre o 

assunto: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO 

DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 

188 E 403 DO CPC E 14, § 3º, DO CDC. SÚMULA N. 282/STF. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. Nos casos de 

inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano 

extrapatrimonial é considerado in re ipsa. (...)5. Agravo regimental 

desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015) Reconhecido o direito aos danos morais, passo à análise do 

valor da indenização. Esclareço que o “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de compensar o seu 

sofrimento, e também produzir no causador do dano impacto suficiente 

para desaconselhá-lo a reiterar a conduta. Nesse cenário, analisando os 

critérios acima delineados, a condição financeira das partes, e 

especialmente o fato da ré ter efetuado a retirada do nome do autor dos 

cadastros de inadimplentes logo após o recebimento da citação, 

demonstrando intenção em corrigir o seu erro, impõe-se a fixação da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. ANTE O 

EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para, confirmando a tutela 

antecipada deferida, declarar a inexistência do débito discutido na inicial, 

bem como condenar a parte ré na obrigação de pagar à parte autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. Alto Taquari/MT, 

23 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Comarca de Apiacás

Portaria

P O R T A R I A N.º 09/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que o servidor YURI COIMBRA MUNIZ , matrícula 33279, 

Analista Judiciário, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado nos 

dias 26/03/2018 e 27/03/2018 , em usufruto de compensatórias.

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de seu afastamento;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora Maura Aparecida de Souza Lopes, matrícula 

10914, Técnica Judiciária, para responder pela Secretaria da Vara Única 

na função de Gestora Judiciária Substituta, nos dias 26/03/2018 e 

27/03/2018

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 23 de Março de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36953 Nr: 200-83.2011.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silda Kochemborger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT

 Vistos.Trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade 

administrativa e ressarcimento ao erário movida pelo MUNICÍPIO DE 

APIACÁS - MT em desfavor de SILDA KOCHEMBORGER, já qualificada nos 

autos.De acordo com a inicial, a requerida SILDA KOCHEMBORGER 

(prefeita municipal em 2008), cometeu algumas irregularidades, 

constatadas pela Corte Estadual de Contas, nas prestações de contas 

fornecidas pela requerida, conforme informado na exordial às fls. 08/43 e 

documentos de fls. 44/53. [...] É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido.Em obediência ao que decidiu o STF, no RE nº 852.475, a nível de 

repercussão geral, a demanda deve ser suspensa até o julgamento do 

referido recurso, o qual foi proposto para solucionar a controvérsia 

quanto à prescritibilidade do ressarcimento ao erário público pela prática 

de supostos atos de improbidade administrativa provocados pelo agente 

público, já que a Corte Suprema determinou a suspensão do 

processamento de todas as ações que versem sobre esse tema no 

território brasileiro. Neste sentido, tem decidido o TJMT, in verbis: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

INDISPONIBILIDADE DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – 

ACOLHIMENTO. Em cumprimento a decisão do RE nº 852.475 do Supremo 

Tribunal Federal, a nível de repercussão geral afeto à matéria sobre prazo 

prescricional para as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos 

de improbidade administrativa, suspende-se a tramitação dos recursos até 

que a controvérsia seja decidida em definitivo. (AI 58543/2015, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)". Grifo 

nosso.Com essas considerações, SUSPENDO a tramitação da presente 

demanda até que a controvérsia discutida seja decidida em caráter 

definitivo, devendo o feito ser remetido ao arquivo provisório.Após, 

retornem os autos conclusos para as deliberações necessárias.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se o necessário.Apiacás/MT, 23 de março de 

2018.TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37214 Nr: 463-18.2011.811.0084

 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: Ely de Paula Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astolfo Estracieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12563/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, presentes os 

requisitos do artigo 561 e 567 do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar deferida às fls. 42/43 para determinar que o requerido ou qualquer 

de seus prepostos abstenha-se da prática de qualquer atos de esbulho ou 

turbação contra o possuidor da área descrita na inicial, tendo em vista o 

poder geral de cautela fixo multa cominatória em caso de descumprimento 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, sem prejuízo do outras 

penalidades.Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85 do NCPC.Em consequência, julgo extinta a 

demanda, COM RESOLUÇÃO DO MÈRITO, nos termo do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.DEIXO de determinar a expedição de mandado 

definitivo, tendo em vista que a liminar já foi cumprida (fl. 92).Após o 

trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37282 Nr: 37-69.2012.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Campeoni Sanches
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado pelo autor Leonildo 

Campeoni Sanches e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, apenas:a) A IMPLANTAR o benefício de auxílio doença, a partir do 

requerimento administrativo (10/05/2011), com renda mensal de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, fixo o prazo estimado de 

duração do benefício de 120 dias; b) A efetuar o PAGAMENTO das 

parcelas retroativas quanto ao benefício de auxílio doença, desde o 

requerimento administrativo (10/05/2011), devendo incidir juros de mora, a 

partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos termos da Lei 

nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela;Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto da 

CNGC/MT, REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se 

o prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46404 Nr: 65-66.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS MASSAHARU 

ISHITANI - OAB:15285

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para CONDENAR o réu Valmir Vani de Oliveira, devidamente qualificado, 

pela prática do crime estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do 

Código Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita 

observância ao disposto no art. 68, “caput”, do Código Penal.DOSIMETRIA 

DA PENAAtento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade apresenta grau alto de reprovação da conduta, porém 

intrínseca ao próprio tipo penal; não possui maus antecedentes; sua 

personalidade, não há dados técnicos para aferir a personalidade do 

condenado, portanto, deixo de valorar tal circunstância; os motivos dos 

crimes próprios do tipo penal; as circunstâncias do crime são 

desfavoráveis ao réu, tendo em vista que ele se utilizou-se da coabitação 

das relações familiares para com isso cometer o delito, contra pessoa a 

qual deveria resguardar a integridade física e psicológica; as 

consequências do crime normais e esperadas para os crimes em espécie; 

sobre o comportamento da vítima, esta não contribuiu de forma alguma 

para o evento delituoso. Por fim, na terceira fase, constato a existência de 

causas de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois, 

resta verificado que o acusado tinha relação de autoridade sobre a vítima, 

uma vez que era filho de seu padrasto, e tinha a total confiança de sua 

genitora e de seu padrasto, o que caracteriza a causa de aumento 

prevista no artigo 226¸ inciso II do Código Penal, razão pela qual, a pena 

será aumentada pela metade, perfazendo o total da pena DEFINITIVA em 

15 (QUINZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO 

DO ACUSADO...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32957 Nr: 560-91.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessy Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - OAB:

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 17h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 559-09.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélia Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 16h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 579-97.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Portaria

PORTARIA N.º 12/2018-DF

* A Portaria nº 12/2018-DF - referente à escala de plantão para os finais 

de semana e feriados do mês de abril/2018 das 13:00 às 17:00 - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 
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desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51277 Nr: 1137-03.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23518 Nr: 2305-45.2009.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Raimundo de Andrade, Manoel Vilela de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Walter de Souza Freitas, 

Celma Rosa Pereira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 29-61.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criativa Armarinhos ltda, Vanderlei Nogueira, 

David Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Intimação da parte requerida pra, no prazo legal, apresentar alegações 

finais/memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68521 Nr: 1187-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Bento Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Intimação/notificação oa recorrido com vistas em igual prazo de 5 (cinco) 

dias para que, querendo, apresente as suas contrarrazões/resposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77957 Nr: 2952-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Intimação da parte requerida acerca da expedição e encaminhamento das 

missivas de ref. 27 e 28, bem como do ofício n. 223/2018 de ref. 43, para 

os devidos fins.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-52.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (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. 8010307-52.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELLITON HENRIQUE 

ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Projeto de 

Sentença Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

movida por WELLITON HENRIQUE ALVES DE SOUZA em desfavor de 

TERRA NETWORK BRASIL. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de produtos, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Pelo que se extrai da peça 

inaugural e dos documentos que acompanham, a parte autora além de 

receber cobrança com total disparidade ao plano contratado, tentou 
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resolver administrativamente, conforme e-mail em anexo, mas não teve 

suas solicitações atendidas, pagando valor superior ao contratado. Assim, 

objetiva com a presente demanda a declaração da inexistência de tais 

débitos com a consequente restituição dos valores pagos em duplicidade 

e em desacordo ao contratado, e a reparação pelos danos 

extrapatrimoniais suportados. Em sua contestação, a promovida aduz que 

em análise ao seu sistema operacional, verificou-se a cobrança de 

serviços adicionais, contratados posteriormente e que nenhum erro foi 

encontrado que pudesse efetuar cobranças indevidas. Assim, assevera 

que os serviços foram disponibilizados e utilizados pelo autor, sendo que 

os valores cobrados correspondem exatamente à prestação dos 

serviços, eis que cobranças são as devidas. Após análise dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte 

ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de comprovar 

suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Tendo em vista, que não carreou aos autos nenhum 

documento apto a comprovar a contratação do “Serviços Adicionais” que 

alega a requerida, terem sido contratados posteriormente pelo autor, 

tampouco informou quais seriam os referidos serviços data e modo de 

contratação, não comprovando a legalidade das cobranças realizadas 

diversamente do plano contratado, mormente, não procurou solucionar o 

problema administrativamente. Deixa a promovida de apresentar qualquer 

tipo de documento que comprove suas alegações no sentido de 

demonstrar a regularidade dos respectivos valores questionados, que 

justificaria tal cobrança pela mesma, não se desincumbindo, portanto, do 

ônus da prova. Sendo assim, incorreta foi a conduta da promovida em 

efetuar cobrança indevida, com valores dissonantes do que foi pactuado 

com o autor. No que tange aos danos materiais, tenho que estes merecem 

ser parcialmente acolhidos, no sentido de restituir tão somente os valores 

descontados do autor na sua forma simples, por não vislumbrar a 

caracterização de má-fé da reclamada na cobrança dos valores 

indevidos. Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano 

moral, tem-se que esta não merece prosperar, vez que, comprovado o 

nexo causal, não se exige a comprovação do dano, eis que esse é 

presumido ante a falha na prestação de seus serviços. A cobrança pela 

reclamada, mesmo após ter havido reclamação junto a esta, emerge o 

dano moral. Nesse sentido é a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - EMPRESA 

DE TELEFONIA -INSTALAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO - COBRANÇAS 

INDEVIDAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - OPERADORA INDIFERENTE 

AOS JUSTOS APELOS DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

JUDICIAL - INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a cobrança de valores, além do 

contratado por serviços prestados. Deve a operadora indenizar os danos 

morais sofridos pelo consumidor, que não foi atendido em seus justos 

apelos e que encontrou, como último recurso, o ajuizamento de ação 

judicial ". (TJ/MT, RNEI, 2807/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 26/10/2010, Data da 

publicação no DJE 08/11/2010) Destarte, que atualmente o serviço de 

telefonia é considerado essencial, principalmente pelo fato de se 

configurar a responsabilidade objetiva da promovida, por ser fornecedora 

de mercadorias/serviços, de acordo com a interpretação que se dá as 

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Outrossim, a 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços caracterizados 

como passíveis de gerar lesão aos direitos da personalidade e passíveis 

de compensação. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte autora em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que se refere ao quantum 

da indenização, 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$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte autora, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a parte ré a agir com a negligência que restou demonstrada 

nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - TORNAR DEFINITIVA a 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; - DETERMINAR que a 

Ré restabeleça o plano inicialmente contratado, no valor de R$ 19,90 

(dezenove e noventa) por mês, sendo as cobranças realizadas no cartão 

já informado pelo autor (HSBC), sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos 

cobrados em dissonância ao plano contrato, e Condenar a reclamada a 

ressarcir ao reclamante, a título de dano patrimonial/material, na forma 

simples, o valor de R$ 550,96 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e 

seis centavos) ,  corr ig ido monetar iamente a par t i r  do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 01 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA 

TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-52.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (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. 8010307-52.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELLITON HENRIQUE 

ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Projeto de 

Sentença Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

movida por WELLITON HENRIQUE ALVES DE SOUZA em desfavor de 

TERRA NETWORK BRASIL. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de produtos, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Pelo que se extrai da peça 

inaugural e dos documentos que acompanham, a parte autora além de 

receber cobrança com total disparidade ao plano contratado, tentou 

resolver administrativamente, conforme e-mail em anexo, mas não teve 

suas solicitações atendidas, pagando valor superior ao contratado. Assim, 

objetiva com a presente demanda a declaração da inexistência de tais 

débitos com a consequente restituição dos valores pagos em duplicidade 

e em desacordo ao contratado, e a reparação pelos danos 

extrapatrimoniais suportados. Em sua contestação, a promovida aduz que 

em análise ao seu sistema operacional, verificou-se a cobrança de 

serviços adicionais, contratados posteriormente e que nenhum erro foi 

encontrado que pudesse efetuar cobranças indevidas. Assim, assevera 

que os serviços foram disponibilizados e utilizados pelo autor, sendo que 

os valores cobrados correspondem exatamente à prestação dos 

serviços, eis que cobranças são as devidas. Após análise dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte 

ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de comprovar 

suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Tendo em vista, que não carreou aos autos nenhum 

documento apto a comprovar a contratação do “Serviços Adicionais” que 

alega a requerida, terem sido contratados posteriormente pelo autor, 

tampouco informou quais seriam os referidos serviços data e modo de 

contratação, não comprovando a legalidade das cobranças realizadas 

diversamente do plano contratado, mormente, não procurou solucionar o 

problema administrativamente. Deixa a promovida de apresentar qualquer 

tipo de documento que comprove suas alegações no sentido de 

demonstrar a regularidade dos respectivos valores questionados, que 

justificaria tal cobrança pela mesma, não se desincumbindo, portanto, do 

ônus da prova. Sendo assim, incorreta foi a conduta da promovida em 

efetuar cobrança indevida, com valores dissonantes do que foi pactuado 

com o autor. No que tange aos danos materiais, tenho que estes merecem 

ser parcialmente acolhidos, no sentido de restituir tão somente os valores 

descontados do autor na sua forma simples, por não vislumbrar a 

caracterização de má-fé da reclamada na cobrança dos valores 

indevidos. Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano 

moral, tem-se que esta não merece prosperar, vez que, comprovado o 

nexo causal, não se exige a comprovação do dano, eis que esse é 

presumido ante a falha na prestação de seus serviços. A cobrança pela 

reclamada, mesmo após ter havido reclamação junto a esta, emerge o 

dano moral. Nesse sentido é a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - EMPRESA 

DE TELEFONIA -INSTALAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO - COBRANÇAS 

INDEVIDAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - OPERADORA INDIFERENTE 

AOS JUSTOS APELOS DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

JUDICIAL - INDENZIAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a cobrança de valores, além do 

contratado por serviços prestados. Deve a operadora indenizar os danos 

morais sofridos pelo consumidor, que não foi atendido em seus justos 

apelos e que encontrou, como último recurso, o ajuizamento de ação 

judicial ". (TJ/MT, RNEI, 2807/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 26/10/2010, Data da 

publicação no DJE 08/11/2010) Destarte, que atualmente o serviço de 

telefonia é considerado essencial, principalmente pelo fato de se 

configurar a responsabilidade objetiva da promovida, por ser fornecedora 

de mercadorias/serviços, de acordo com a interpretação que se dá as 

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Outrossim, a 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços caracterizados 

como passíveis de gerar lesão aos direitos da personalidade e passíveis 

de compensação. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte autora em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que se refere ao quantum 

da indenização, 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$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte autora, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a parte ré a agir com a negligência que restou demonstrada 

nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - TORNAR DEFINITIVA a 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; - DETERMINAR que a 

Ré restabeleça o plano inicialmente contratado, no valor de R$ 19,90 

(dezenove e noventa) por mês, sendo as cobranças realizadas no cartão 

já informado pelo autor (HSBC), sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos 

cobrados em dissonância ao plano contrato, e Condenar a reclamada a 

ressarcir ao reclamante, a título de dano patrimonial/material, na forma 

simples, o valor de R$ 550,96 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e 

seis centavos) ,  corr ig ido monetar iamente a par t i r  do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 
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cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 01 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA 

TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-26.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do Ofício nº 004/2018 juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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. 8010087-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BMG PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO PARA SUSPENSÃO DE 

DESCONTO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MARIA JOSÉ DE SOUZA em face de 

BANCO BMG. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existem 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça 

de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. A perfunctória análise do que 

juntado pelas partes - procuração, documentos pessoais etc. - permite 

concluir ser da reclamante a firma aposta no contrato em 2010, nada 

sendo juntado para justificar o negócio jurídico objeto da ação e com 

crédito em cartão supostamente liberado em 2016, sem qualquer uso pela 

reclamante. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. A parte autora, em sua petição 

inicial, alega que foi surpreendida com a cobrança de cartão de crédito 

(débito em folha de pagamento de pensão), contudo nunca recebeu ou 

utilizou o referido cartão. Ao final, postulou a exclusão da reserva de 

margem para cartão de crédito junto ao seu benefício, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Juntou documentos. A parte requerida, em sua resposta, refutou a 

pretensão autoral, afirmando, em síntese, que a parte autora firmou o 

contrato de cartão de crédito/débito, de boa-fé, no qual é prevista a 

consignação em folha e a averbação do contrato somente é realizada 

após a confirmação da margem consignável e que o cartão não possui 

previsão de término das cobranças. Pugna pela aplicação do princípio da 

pacta sunt servanda. Confirma que houve TED de valores a conta da 

autora. Nega a existência de dano moral indenizável. Juntou documento. 

Houve réplica. Foi deferido o pedido liminar, para o fim de determinar que a 

requerida cessasse os descontos da reserva de margem consignável. 

Incumbe às rés provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedoras de produtos e serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora postula a exclusão da 

reserva de margem consignável em razão de cartão de crédito, bem como 

a fixação de indenização por danos morais em razão de tal prática. 

Consultando os autos, constato que a parte autora contratou empréstimo 

consignado em benefício pensionista militar, no qual a instituição financeira 

embutiu ao empréstimo um cartão de crédito, no que se configura a 

denominada “Reserva de Margem Consignada”. Nos termos da Lei nº 

13.172/2015, os servidores públicos, empregados privados e 

aposentados poderão contratar empréstimos consignados. A reserva 

admitida é de 35%, dos quais 5% poderão ser utilizados para: a) 

amortização de despesas contraídas com cartão de crédito; ou b) 

utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. A 

instituição financeira não poderia liberar o dinheiro do empréstimo, como 

se o consumidor estivesse sacando o cartão de crédito, ou pagando 

despesas decorrentes do cartão, quando é a própria instituição financeira, 

por meio de contrato de adesão, que colocou à disposição o dinheiro ao 

contraente. No caso em apreço, nota-se que a parte autora celebrou 

contrato de empréstimo pessoal, que lhe foi fornecido por meio de cartão 

de crédito consignado, e que não há sequer previsão de término dos 

descontos. É que a autorização legislativa de Reserva de Margem 

Consignável de 5% somente é válida quando se tratar de utilização efetiva 

do cartão de crédito, que, em seu âmago, caracteriza-se pela utilização do 

cartão de crédito pelo consumidor. No caso em apreço, nota-se que a 

parte autora, acreditando estar pagando por um empréstimo consignado, 

estava, em verdade, eternamente, a pagar prestações de cartão de 

crédito. Em suma, houve falha na prestação de serviços, na medida em 

que houve vinculação de empréstimo pessoal a cartão de crédito 

consignado, com a cobrança de valor mínimo da fatura. Não restara 

dúvidas de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado, 

mas se surpreendeu com produto relacionado a cartão de crédito. Por 

tudo isso, não assiste razão a quem invoque a cláusula do pacta sunt 

servanda, porquanto, a função social de que se constitui a relação de 

consumo relativa não se sujeita a tal cláusula ante o patente equívoco 

havido na contratação. A esse propósito, entendeu o e. TJSP: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Autora que alegou ter aderido a sistema de cartão de crédito 

consignado, por meio do qual ocorre mensalmente o desconto em folha 

referente ao pagamento mínimo da fatura, sendo que as cobranças 

perduraram até o ajuizamento da ação, mesmo sem a utilização do referido 

cartão e sem o recebimento das faturas. Pedido de declaração de 
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inexigibilidade do débito, restituição dos valores em dobro e indenização 

por dano moral. Sentença de parcial procedência, com a condenação a 

repetição do indébito e indenização pro danos morais, arbitrada em R$ 

10.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCOPANAMERICANO. Erro na 

cobrança e má prestação de serviços que autoriza o reconhecimento do 

dano moral e respectivo dever de indenizar. Quantum fixado em sentença, 

de R$ 10.000,00, arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade, diante das 

circunstâncias do caso concreto, e que cumpre suas finalidades 

indenizatória e sancionatória. Redução que poderia esvaziar a finalidade 

do instituto. RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator: Spencer Almeida Ferreira. 

Comarca Laranjal Paulista. Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado. 

Data do julgamento 23/02/2017). Importante consignar que, no caso em 

tela, houve um empréstimo, que deverá ser cobrado como empréstimo 

consignado, desconsiderando-se o cartão de crédito e liberando-se a 

margem de reserva consignável. A jurisprudência das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de 

que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, 

Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011. Portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor, requisitos que restaram 

devidamente comprovados nos autos. No tocante aos danos morais, 

tratando-se de relação de consumo, evidente sua sujeição aos postulados 

da nova teoria contratual, da qual desponta a função social do contrato, 

iluminada pela imposição da boa-fé objetiva. Ademais, não tendo a autora 

sequer recebido o valor das faturas do cartão disponibilizado, e alegando 

não ter ocorrido uso com gastos nesse cartão, aplicando-se a regra de 

inversão do ônus da prova, não podem ocorrer descontos de seu salário 

a título de reserva de margem consignável para garantia do pagamento de 

valor mínimo do cartão de crédito, que sequer foi utilizado pela parte 

autora. Nestas condições, responde o réu pelos prejuízos causados à 

autora, em decorrência da conduta abusiva adotada, consistente na 

cobrança de valores em decorrência de não uso do cartão de crédito, e 

na provável e indevida reserva de margem consignável do salário, 

condutas esta que devem ser coibidas. Para que o prestador do serviço 

afaste tal responsabilização, imprescindível e faz a prova da ruptura do 

nexo de causalidade, e isso ocorre apenas quando restar comprovada a 

inexistência do defeito na prestação do serviço ou quando houver culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não o fez. De fato, o réu 

não se desincumbiu de demonstrar fato desconstitutivo do direito da 

autora, sendo que a afirmação de que ela teria recebido o novo cartão, 

efetivamente utilizado-o e recebido as faturas em sua residência, não 

passou do campo das meras alegações, pois não foi juntada qualquer 

prova neste sentido. Deste modo, o bloqueio de reserva da margem 

consignável sobre salário da autora se deu de forma ilegítima e irregular, 

devendo ele ser restituído do que foi descontado. A autora foi vítima de 

ilícito, de modo que o desconto abusivo e injusto de encargos de cartão de 

crédito em seus salários foi suficiente para lhe trazer agonia e transtorno, 

que comportam compensação. Frente a isso, inequívoca é a 

responsabilidade do réu pelo evento. Conclui-se, portanto, que a dívida era 

inexigível em relação ao cartão de crédito, e os descontos em seu salário 

foram indevidos, porque se trata de ato ilícito, nos termos do artigo186 do 

Código Civil. Aliás, tal ato do réu é contrário à teoria do abuso de direito, 

prevista no artigo 187do Código Civil, porque se o réu exerceu 

equivocadamente o seu direito de cobrança, excedendo os limites 

impostos pelos fins econômicos e sociais do negócio pactuado, atingiu a 

honra do autor, que se viu privado de parcela significativa de seu salário 

e, por isso, merece compensação pecuniária. Existe, portanto, culpa e 

nexo de causalidade, sendo justa a pretensão da autora de obter 

indenização pelos danos morais sofridos. Devidos os danos morais, resta 

fixar-se o quantum indenizatório. A discussão, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, acerca dos critérios para a reparação do dano moral é 

ampla; ressaltando-se que renomados doutrinadores já se manifestaram 

sobre o assunto e divergências existem acerca da adoção de um sistema 

aberto ou tarifado de fixação, do caráter dúplice com base o binômio 

compensação-punição ou da prevalência do caráter compensatório e até 

mesmo, o desestímulo que deveria se dar na jurisprudência ao chamado 

punitive damages, presente nos Estados Unidos. Ao contrário dos danos 

materiais que são matematicamente aferíveis, os valores ditos morais 

situam-se em outra dimensão. Assim, considerando as circunstâncias em 

que ocorreram os danos, suas repercussões, a condição do autor e o seu 

sofrimento; mostra-se razoável o arbitramento da indenização por danos 

morais, no caso em tela, em quantia equivalente a R$ 5.000.00 (cinco mil 

reais). Isto posto, confirmo a decisão pretérita de tutela provisória de 

urgência antecipada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim 

de determinar que a parte requerida: - CANCELE as cobranças e 

descontos realizados em folha de pagamento da autora, bem como libere a 

reserva de margem consignada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa. - CONDENAR a 

reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 

42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 6.542,88 (seis mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 

28 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-83.2017.8.11.0038
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MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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. 8010087-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BMG PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO PARA SUSPENSÃO DE 

DESCONTO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MARIA JOSÉ DE SOUZA em face de 

BANCO BMG. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existem 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça 

de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. A perfunctória análise do que 

juntado pelas partes - procuração, documentos pessoais etc. - permite 

concluir ser da reclamante a firma aposta no contrato em 2010, nada 

sendo juntado para justificar o negócio jurídico objeto da ação e com 

crédito em cartão supostamente liberado em 2016, sem qualquer uso pela 

reclamante. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. A parte autora, em sua petição 

inicial, alega que foi surpreendida com a cobrança de cartão de crédito 

(débito em folha de pagamento de pensão), contudo nunca recebeu ou 

utilizou o referido cartão. Ao final, postulou a exclusão da reserva de 

margem para cartão de crédito junto ao seu benefício, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Juntou documentos. A parte requerida, em sua resposta, refutou a 

pretensão autoral, afirmando, em síntese, que a parte autora firmou o 

contrato de cartão de crédito/débito, de boa-fé, no qual é prevista a 

consignação em folha e a averbação do contrato somente é realizada 

após a confirmação da margem consignável e que o cartão não possui 

previsão de término das cobranças. Pugna pela aplicação do princípio da 

pacta sunt servanda. Confirma que houve TED de valores a conta da 

autora. Nega a existência de dano moral indenizável. Juntou documento. 

Houve réplica. Foi deferido o pedido liminar, para o fim de determinar que a 

requerida cessasse os descontos da reserva de margem consignável. 

Incumbe às rés provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedoras de produtos e serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora postula a exclusão da 

reserva de margem consignável em razão de cartão de crédito, bem como 

a fixação de indenização por danos morais em razão de tal prática. 

Consultando os autos, constato que a parte autora contratou empréstimo 

consignado em benefício pensionista militar, no qual a instituição financeira 

embutiu ao empréstimo um cartão de crédito, no que se configura a 

denominada “Reserva de Margem Consignada”. Nos termos da Lei nº 

13.172/2015, os servidores públicos, empregados privados e 

aposentados poderão contratar empréstimos consignados. A reserva 

admitida é de 35%, dos quais 5% poderão ser utilizados para: a) 

amortização de despesas contraídas com cartão de crédito; ou b) 

utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. A 

instituição financeira não poderia liberar o dinheiro do empréstimo, como 

se o consumidor estivesse sacando o cartão de crédito, ou pagando 

despesas decorrentes do cartão, quando é a própria instituição financeira, 

por meio de contrato de adesão, que colocou à disposição o dinheiro ao 

contraente. No caso em apreço, nota-se que a parte autora celebrou 

contrato de empréstimo pessoal, que lhe foi fornecido por meio de cartão 

de crédito consignado, e que não há sequer previsão de término dos 

descontos. É que a autorização legislativa de Reserva de Margem 

Consignável de 5% somente é válida quando se tratar de utilização efetiva 

do cartão de crédito, que, em seu âmago, caracteriza-se pela utilização do 

cartão de crédito pelo consumidor. No caso em apreço, nota-se que a 

parte autora, acreditando estar pagando por um empréstimo consignado, 

estava, em verdade, eternamente, a pagar prestações de cartão de 

crédito. Em suma, houve falha na prestação de serviços, na medida em 

que houve vinculação de empréstimo pessoal a cartão de crédito 

consignado, com a cobrança de valor mínimo da fatura. Não restara 

dúvidas de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado, 

mas se surpreendeu com produto relacionado a cartão de crédito. Por 

tudo isso, não assiste razão a quem invoque a cláusula do pacta sunt 

servanda, porquanto, a função social de que se constitui a relação de 

consumo relativa não se sujeita a tal cláusula ante o patente equívoco 

havido na contratação. A esse propósito, entendeu o e. TJSP: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Autora que alegou ter aderido a sistema de cartão de crédito 

consignado, por meio do qual ocorre mensalmente o desconto em folha 

referente ao pagamento mínimo da fatura, sendo que as cobranças 

perduraram até o ajuizamento da ação, mesmo sem a utilização do referido 

cartão e sem o recebimento das faturas. Pedido de declaração de 

inexigibilidade do débito, restituição dos valores em dobro e indenização 

por dano moral. Sentença de parcial procedência, com a condenação a 

repetição do indébito e indenização pro danos morais, arbitrada em R$ 

10.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCOPANAMERICANO. Erro na 

cobrança e má prestação de serviços que autoriza o reconhecimento do 

dano moral e respectivo dever de indenizar. Quantum fixado em sentença, 

de R$ 10.000,00, arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade, diante das 

circunstâncias do caso concreto, e que cumpre suas finalidades 

indenizatória e sancionatória. Redução que poderia esvaziar a finalidade 

do instituto. RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator: Spencer Almeida Ferreira. 

Comarca Laranjal Paulista. Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado. 

Data do julgamento 23/02/2017). Importante consignar que, no caso em 

tela, houve um empréstimo, que deverá ser cobrado como empréstimo 

consignado, desconsiderando-se o cartão de crédito e liberando-se a 

margem de reserva consignável. A jurisprudência das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de 

que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, 

Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011. Portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor, requisitos que restaram 

devidamente comprovados nos autos. No tocante aos danos morais, 

tratando-se de relação de consumo, evidente sua sujeição aos postulados 

da nova teoria contratual, da qual desponta a função social do contrato, 

iluminada pela imposição da boa-fé objetiva. Ademais, não tendo a autora 

sequer recebido o valor das faturas do cartão disponibilizado, e alegando 

não ter ocorrido uso com gastos nesse cartão, aplicando-se a regra de 

inversão do ônus da prova, não podem ocorrer descontos de seu salário 

a título de reserva de margem consignável para garantia do pagamento de 

valor mínimo do cartão de crédito, que sequer foi utilizado pela parte 

autora. Nestas condições, responde o réu pelos prejuízos causados à 

autora, em decorrência da conduta abusiva adotada, consistente na 

cobrança de valores em decorrência de não uso do cartão de crédito, e 

na provável e indevida reserva de margem consignável do salário, 

condutas esta que devem ser coibidas. Para que o prestador do serviço 

afaste tal responsabilização, imprescindível e faz a prova da ruptura do 

nexo de causalidade, e isso ocorre apenas quando restar comprovada a 

inexistência do defeito na prestação do serviço ou quando houver culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não o fez. De fato, o réu 
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não se desincumbiu de demonstrar fato desconstitutivo do direito da 

autora, sendo que a afirmação de que ela teria recebido o novo cartão, 

efetivamente utilizado-o e recebido as faturas em sua residência, não 

passou do campo das meras alegações, pois não foi juntada qualquer 

prova neste sentido. Deste modo, o bloqueio de reserva da margem 

consignável sobre salário da autora se deu de forma ilegítima e irregular, 

devendo ele ser restituído do que foi descontado. A autora foi vítima de 

ilícito, de modo que o desconto abusivo e injusto de encargos de cartão de 

crédito em seus salários foi suficiente para lhe trazer agonia e transtorno, 

que comportam compensação. Frente a isso, inequívoca é a 

responsabilidade do réu pelo evento. Conclui-se, portanto, que a dívida era 

inexigível em relação ao cartão de crédito, e os descontos em seu salário 

foram indevidos, porque se trata de ato ilícito, nos termos do artigo186 do 

Código Civil. Aliás, tal ato do réu é contrário à teoria do abuso de direito, 

prevista no artigo 187do Código Civil, porque se o réu exerceu 

equivocadamente o seu direito de cobrança, excedendo os limites 

impostos pelos fins econômicos e sociais do negócio pactuado, atingiu a 

honra do autor, que se viu privado de parcela significativa de seu salário 

e, por isso, merece compensação pecuniária. Existe, portanto, culpa e 

nexo de causalidade, sendo justa a pretensão da autora de obter 

indenização pelos danos morais sofridos. Devidos os danos morais, resta 

fixar-se o quantum indenizatório. A discussão, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, acerca dos critérios para a reparação do dano moral é 

ampla; ressaltando-se que renomados doutrinadores já se manifestaram 

sobre o assunto e divergências existem acerca da adoção de um sistema 

aberto ou tarifado de fixação, do caráter dúplice com base o binômio 

compensação-punição ou da prevalência do caráter compensatório e até 

mesmo, o desestímulo que deveria se dar na jurisprudência ao chamado 

punitive damages, presente nos Estados Unidos. Ao contrário dos danos 

materiais que são matematicamente aferíveis, os valores ditos morais 

situam-se em outra dimensão. Assim, considerando as circunstâncias em 

que ocorreram os danos, suas repercussões, a condição do autor e o seu 

sofrimento; mostra-se razoável o arbitramento da indenização por danos 

morais, no caso em tela, em quantia equivalente a R$ 5.000.00 (cinco mil 

reais). Isto posto, confirmo a decisão pretérita de tutela provisória de 

urgência antecipada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim 

de determinar que a parte requerida: - CANCELE as cobranças e 

descontos realizados em folha de pagamento da autora, bem como libere a 

reserva de margem consignada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa. - CONDENAR a 

reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 

42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 6.542,88 (seis mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 

28 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-83.2017.8.11.0038
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MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 
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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. 8010087-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BMG PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO PARA SUSPENSÃO DE 

DESCONTO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MARIA JOSÉ DE SOUZA em face de 

BANCO BMG. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existem 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça 

de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. A perfunctória análise do que 

juntado pelas partes - procuração, documentos pessoais etc. - permite 

concluir ser da reclamante a firma aposta no contrato em 2010, nada 

sendo juntado para justificar o negócio jurídico objeto da ação e com 

crédito em cartão supostamente liberado em 2016, sem qualquer uso pela 

reclamante. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. A parte autora, em sua petição 

inicial, alega que foi surpreendida com a cobrança de cartão de crédito 

(débito em folha de pagamento de pensão), contudo nunca recebeu ou 

utilizou o referido cartão. Ao final, postulou a exclusão da reserva de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 512 de 688



margem para cartão de crédito junto ao seu benefício, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Juntou documentos. A parte requerida, em sua resposta, refutou a 

pretensão autoral, afirmando, em síntese, que a parte autora firmou o 

contrato de cartão de crédito/débito, de boa-fé, no qual é prevista a 

consignação em folha e a averbação do contrato somente é realizada 

após a confirmação da margem consignável e que o cartão não possui 

previsão de término das cobranças. Pugna pela aplicação do princípio da 

pacta sunt servanda. Confirma que houve TED de valores a conta da 

autora. Nega a existência de dano moral indenizável. Juntou documento. 

Houve réplica. Foi deferido o pedido liminar, para o fim de determinar que a 

requerida cessasse os descontos da reserva de margem consignável. 

Incumbe às rés provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedoras de produtos e serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora postula a exclusão da 

reserva de margem consignável em razão de cartão de crédito, bem como 

a fixação de indenização por danos morais em razão de tal prática. 

Consultando os autos, constato que a parte autora contratou empréstimo 

consignado em benefício pensionista militar, no qual a instituição financeira 

embutiu ao empréstimo um cartão de crédito, no que se configura a 

denominada “Reserva de Margem Consignada”. Nos termos da Lei nº 

13.172/2015, os servidores públicos, empregados privados e 

aposentados poderão contratar empréstimos consignados. A reserva 

admitida é de 35%, dos quais 5% poderão ser utilizados para: a) 

amortização de despesas contraídas com cartão de crédito; ou b) 

utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. A 

instituição financeira não poderia liberar o dinheiro do empréstimo, como 

se o consumidor estivesse sacando o cartão de crédito, ou pagando 

despesas decorrentes do cartão, quando é a própria instituição financeira, 

por meio de contrato de adesão, que colocou à disposição o dinheiro ao 

contraente. No caso em apreço, nota-se que a parte autora celebrou 

contrato de empréstimo pessoal, que lhe foi fornecido por meio de cartão 

de crédito consignado, e que não há sequer previsão de término dos 

descontos. É que a autorização legislativa de Reserva de Margem 

Consignável de 5% somente é válida quando se tratar de utilização efetiva 

do cartão de crédito, que, em seu âmago, caracteriza-se pela utilização do 

cartão de crédito pelo consumidor. No caso em apreço, nota-se que a 

parte autora, acreditando estar pagando por um empréstimo consignado, 

estava, em verdade, eternamente, a pagar prestações de cartão de 

crédito. Em suma, houve falha na prestação de serviços, na medida em 

que houve vinculação de empréstimo pessoal a cartão de crédito 

consignado, com a cobrança de valor mínimo da fatura. Não restara 

dúvidas de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado, 

mas se surpreendeu com produto relacionado a cartão de crédito. Por 

tudo isso, não assiste razão a quem invoque a cláusula do pacta sunt 

servanda, porquanto, a função social de que se constitui a relação de 

consumo relativa não se sujeita a tal cláusula ante o patente equívoco 

havido na contratação. A esse propósito, entendeu o e. TJSP: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Autora que alegou ter aderido a sistema de cartão de crédito 

consignado, por meio do qual ocorre mensalmente o desconto em folha 

referente ao pagamento mínimo da fatura, sendo que as cobranças 

perduraram até o ajuizamento da ação, mesmo sem a utilização do referido 

cartão e sem o recebimento das faturas. Pedido de declaração de 

inexigibilidade do débito, restituição dos valores em dobro e indenização 

por dano moral. Sentença de parcial procedência, com a condenação a 

repetição do indébito e indenização pro danos morais, arbitrada em R$ 

10.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCOPANAMERICANO. Erro na 

cobrança e má prestação de serviços que autoriza o reconhecimento do 

dano moral e respectivo dever de indenizar. Quantum fixado em sentença, 

de R$ 10.000,00, arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade, diante das 

circunstâncias do caso concreto, e que cumpre suas finalidades 

indenizatória e sancionatória. Redução que poderia esvaziar a finalidade 

do instituto. RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator: Spencer Almeida Ferreira. 

Comarca Laranjal Paulista. Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado. 

Data do julgamento 23/02/2017). Importante consignar que, no caso em 

tela, houve um empréstimo, que deverá ser cobrado como empréstimo 

consignado, desconsiderando-se o cartão de crédito e liberando-se a 

margem de reserva consignável. A jurisprudência das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de 

que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, 

Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011. Portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor, requisitos que restaram 

devidamente comprovados nos autos. No tocante aos danos morais, 

tratando-se de relação de consumo, evidente sua sujeição aos postulados 

da nova teoria contratual, da qual desponta a função social do contrato, 

iluminada pela imposição da boa-fé objetiva. Ademais, não tendo a autora 

sequer recebido o valor das faturas do cartão disponibilizado, e alegando 

não ter ocorrido uso com gastos nesse cartão, aplicando-se a regra de 

inversão do ônus da prova, não podem ocorrer descontos de seu salário 

a título de reserva de margem consignável para garantia do pagamento de 

valor mínimo do cartão de crédito, que sequer foi utilizado pela parte 

autora. Nestas condições, responde o réu pelos prejuízos causados à 

autora, em decorrência da conduta abusiva adotada, consistente na 

cobrança de valores em decorrência de não uso do cartão de crédito, e 

na provável e indevida reserva de margem consignável do salário, 

condutas esta que devem ser coibidas. Para que o prestador do serviço 

afaste tal responsabilização, imprescindível e faz a prova da ruptura do 

nexo de causalidade, e isso ocorre apenas quando restar comprovada a 

inexistência do defeito na prestação do serviço ou quando houver culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não o fez. De fato, o réu 

não se desincumbiu de demonstrar fato desconstitutivo do direito da 

autora, sendo que a afirmação de que ela teria recebido o novo cartão, 

efetivamente utilizado-o e recebido as faturas em sua residência, não 

passou do campo das meras alegações, pois não foi juntada qualquer 

prova neste sentido. Deste modo, o bloqueio de reserva da margem 

consignável sobre salário da autora se deu de forma ilegítima e irregular, 

devendo ele ser restituído do que foi descontado. A autora foi vítima de 

ilícito, de modo que o desconto abusivo e injusto de encargos de cartão de 

crédito em seus salários foi suficiente para lhe trazer agonia e transtorno, 

que comportam compensação. Frente a isso, inequívoca é a 

responsabilidade do réu pelo evento. Conclui-se, portanto, que a dívida era 

inexigível em relação ao cartão de crédito, e os descontos em seu salário 

foram indevidos, porque se trata de ato ilícito, nos termos do artigo186 do 

Código Civil. Aliás, tal ato do réu é contrário à teoria do abuso de direito, 

prevista no artigo 187do Código Civil, porque se o réu exerceu 

equivocadamente o seu direito de cobrança, excedendo os limites 

impostos pelos fins econômicos e sociais do negócio pactuado, atingiu a 

honra do autor, que se viu privado de parcela significativa de seu salário 

e, por isso, merece compensação pecuniária. Existe, portanto, culpa e 

nexo de causalidade, sendo justa a pretensão da autora de obter 

indenização pelos danos morais sofridos. Devidos os danos morais, resta 

fixar-se o quantum indenizatório. A discussão, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, acerca dos critérios para a reparação do dano moral é 

ampla; ressaltando-se que renomados doutrinadores já se manifestaram 

sobre o assunto e divergências existem acerca da adoção de um sistema 

aberto ou tarifado de fixação, do caráter dúplice com base o binômio 

compensação-punição ou da prevalência do caráter compensatório e até 

mesmo, o desestímulo que deveria se dar na jurisprudência ao chamado 

punitive damages, presente nos Estados Unidos. Ao contrário dos danos 

materiais que são matematicamente aferíveis, os valores ditos morais 

situam-se em outra dimensão. Assim, considerando as circunstâncias em 

que ocorreram os danos, suas repercussões, a condição do autor e o seu 

sofrimento; mostra-se razoável o arbitramento da indenização por danos 

morais, no caso em tela, em quantia equivalente a R$ 5.000.00 (cinco mil 

reais). Isto posto, confirmo a decisão pretérita de tutela provisória de 

urgência antecipada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim 

de determinar que a parte requerida: - CANCELE as cobranças e 

descontos realizados em folha de pagamento da autora, bem como libere a 

reserva de margem consignada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 

trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa. - CONDENAR a 

reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 

42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 6.542,88 (seis mil 
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quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 

28 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-15.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA DE SOUZA NERES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010001-15.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ARLINDA DE SOUZA NERES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por ARLINDA DE SOUZA NERES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

em que requer declaração de inexistência de relação jurídica com pedido 

acautelatório para suspensão de desconto, cumulado com pedido de 

indenização por danos morais. É o necessário. Decido. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. A parte reclamante busca liminar para suspensão em sua 

conta bancaria, bem como dano moral e restituição em dobro das parcelas 

descontados. Fora decidido pelo magistrado os pedidos liminares e 

invenção do ônus da prova, sendo concedida Liminar para determinar que 

a reclamada se abstenha de realizar, na conta n. 0510958-2 em nome da 

reclamante ARLINDA DE SOUZA NERES, o desconto de cobrança de 

valores sob a rubrica PARC CRED PESS no valor mensal e consecutivo de 

R$ 27,11 (vinte e sete reais e onze centavos), objeto da ação, fazendo-o 

a partir da cobrança seguinte a sua intimação, sob pena do pagamento de 

multa cominatória/astreinte fixada no TRIPLO do que exigir em desacordo. 

Em sede de contestação a reclamada, alega exercício regular de um direito 

de cobranças das parcelas, pois haveria um contrato de seguro entre as 

partes, não havendo que se falar em danos morais e materiais, e ainda 

requer condenação da autora em litigância de má fé. Verifica-se que, a 

parte reclamada defende a contratação e cobranças, contudo, utiliza para 

tanto cópia de suposto contrato realizado com a autora, assinado por 

pessoa de nome “MARILENE BATISTA PUGER”. A reclamada não traz aos 

autos nenhuma procuração pública feita pela autora, dando poderes para 

que a pessoa acima realize a contratação de empréstimos ou seguros em 

seu nome, elemento no mínimo essencial para que se pudesse falar em 

validade do contrato. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO 

DESACOMPANHADO DE INSTRUMENTO PÚBLICO – NULIDADE DO 

NEGÓCIO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – PRECLUSÃO – 

COMPENSAÇÃO REJEITADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

MAJORADA – VERBA HONORÁRIA – MAJORADA – RECURSO DO AUTOR 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO 

DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o caso em tela retrata típica relação 

de consumo, há que ser aplicado o disposto no art. 27 do CDC, ficando 

rejeitada a alegação de prescrição em relação às primeiras parcelas do 

suposto financiamento. 2. Constatada a invalidade da contratação firmada 

por analfabeto a rogo, desacompanhado de instrumento público de 

mandato, resta evidente a inexistência de relação contratual entre as 

partes demandantes. 3. Para que a parte autora/apelante fizesse jus à 

restituição em dobro deveria ter comprovado a má-fé do apelado 4. Resta 

precluso o pedido do banco formulado após a prolação de sentença, 

quanto a expedição de ofício para fins de confirmação do recebimento da 

quantia mutuada pelo autor, não merecendo prosperar a pretensão quanto 

à compensação da condenação com valores supostamente recebidos 

pela parte autora. 5. Levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, além do inequívoco constrangimento e aborrecimento, 

principalmente porque a cobrança indevida ocorreu diretamente sobre os 

vencimentos de aposentadoria, suprimindo verba de caráter alimentar de 

pessoa idosa, o valor indenizatário deve ser majorado para R$ 10.000,00. 

6. Considerando o trabalho desenvolvido pelos causídicos, bem como o 

proveito econômico com a demanda, a quantia arbitrada a título de 

honorários de sucumbência é desproporcional, devendo ser majorada 

para 15% do valor da condenação. TJMS - APL 08005220320148120031 

MS 0800522-03.2014.8.12.0031 - 5ª Câmara Cível – PUBLICADO 

08/01/2016 – Relator Des. Sideni Soncini Pimentel Portanto, ausente 

elementos que demonstrem a efetiva ocorrência da contratação por parte 

da autora, ou de sua validade, portanto, nulo. O dano moral é resultado de 

lesão aos direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à 

integridade física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros, 

direitos indisponíveis, isto é, intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo 

que essa intransmissibilidade é relativa, pois o impedimento é de que o 

titular abra mão de seu direito em caráter permanente ou total. Porém, pode 

ceder seu exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. 

Ademais, esses “podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da 

personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e 

atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra 

objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se 
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na presente ação, que vem ocorrendo descontos mensais na conta da 

autora, a qual é utilizada para recebimento de aposentadoria, verba 

alimentar necessária para sua manutenção, já que recebe apenas a 

quantia de 1 salário mínimo. A reclamada aduz que os negócios foram 

realizados pela autora, contudo, não traz nenhuma prova de suas 

alegações. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema, tendo solicitado explicações 

administrativamente, contudo, sem nenhuma resposta. Apenas após a 

busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nesses termos: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATO 

INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 13.11.2015)”. (TJ-PR - RI: 000833042201481600440 PR 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende 

Castanho, Data de Julgamento: 13/11/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 19/11/2015) “EMENTA: ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DO BRASIL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 

FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

AUTORAIS. INCONFORMISMO DA AUTORA NO QUE TANGE AO VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MAJORA 

PARA R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. Recurso parcialmente provido”. 

(TJ-RJ - APL: 00052204120108190028 RJ 0005220-41.2010.8.19.0028, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

17/06/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/06/2015 00:00) A jurisprudência das Turmas que compõem 

a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Indefiro o pedido de 

litigância de má fé, formulado pela requerida, uma vez que, a reclamante 

utilizou o Judiciário para resguardar seu direito de consumidora, não 

restando portando configurado a litigância de má fé. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: TORNAR 

DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; · Condenar a 

reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · Condenar a reclamada a indenizar/ressarcir a reclamante na 

forma simples, o valor descontado mensalmente em sua conta bancaria, 

perfazendo o valor de R$ 683,36 (seiscentos e oitenta e três reais e trinta 

e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010001-15.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ARLINDA DE SOUZA NERES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por ARLINDA DE SOUZA NERES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

em que requer declaração de inexistência de relação jurídica com pedido 

acautelatório para suspensão de desconto, cumulado com pedido de 

indenização por danos morais. É o necessário. Decido. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que 
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presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. A parte reclamante busca liminar para suspensão em sua 

conta bancaria, bem como dano moral e restituição em dobro das parcelas 

descontados. Fora decidido pelo magistrado os pedidos liminares e 

invenção do ônus da prova, sendo concedida Liminar para determinar que 

a reclamada se abstenha de realizar, na conta n. 0510958-2 em nome da 

reclamante ARLINDA DE SOUZA NERES, o desconto de cobrança de 

valores sob a rubrica PARC CRED PESS no valor mensal e consecutivo de 

R$ 27,11 (vinte e sete reais e onze centavos), objeto da ação, fazendo-o 

a partir da cobrança seguinte a sua intimação, sob pena do pagamento de 

multa cominatória/astreinte fixada no TRIPLO do que exigir em desacordo. 

Em sede de contestação a reclamada, alega exercício regular de um direito 

de cobranças das parcelas, pois haveria um contrato de seguro entre as 

partes, não havendo que se falar em danos morais e materiais, e ainda 

requer condenação da autora em litigância de má fé. Verifica-se que, a 

parte reclamada defende a contratação e cobranças, contudo, utiliza para 

tanto cópia de suposto contrato realizado com a autora, assinado por 

pessoa de nome “MARILENE BATISTA PUGER”. A reclamada não traz aos 

autos nenhuma procuração pública feita pela autora, dando poderes para 

que a pessoa acima realize a contratação de empréstimos ou seguros em 

seu nome, elemento no mínimo essencial para que se pudesse falar em 

validade do contrato. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO 

DESACOMPANHADO DE INSTRUMENTO PÚBLICO – NULIDADE DO 

NEGÓCIO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – PRECLUSÃO – 

COMPENSAÇÃO REJEITADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

MAJORADA – VERBA HONORÁRIA – MAJORADA – RECURSO DO AUTOR 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO 

DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o caso em tela retrata típica relação 

de consumo, há que ser aplicado o disposto no art. 27 do CDC, ficando 

rejeitada a alegação de prescrição em relação às primeiras parcelas do 

suposto financiamento. 2. Constatada a invalidade da contratação firmada 

por analfabeto a rogo, desacompanhado de instrumento público de 

mandato, resta evidente a inexistência de relação contratual entre as 

partes demandantes. 3. Para que a parte autora/apelante fizesse jus à 

restituição em dobro deveria ter comprovado a má-fé do apelado 4. Resta 

precluso o pedido do banco formulado após a prolação de sentença, 

quanto a expedição de ofício para fins de confirmação do recebimento da 

quantia mutuada pelo autor, não merecendo prosperar a pretensão quanto 

à compensação da condenação com valores supostamente recebidos 

pela parte autora. 5. Levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, além do inequívoco constrangimento e aborrecimento, 

principalmente porque a cobrança indevida ocorreu diretamente sobre os 

vencimentos de aposentadoria, suprimindo verba de caráter alimentar de 

pessoa idosa, o valor indenizatário deve ser majorado para R$ 10.000,00. 

6. Considerando o trabalho desenvolvido pelos causídicos, bem como o 

proveito econômico com a demanda, a quantia arbitrada a título de 

honorários de sucumbência é desproporcional, devendo ser majorada 

para 15% do valor da condenação. TJMS - APL 08005220320148120031 

MS 0800522-03.2014.8.12.0031 - 5ª Câmara Cível – PUBLICADO 

08/01/2016 – Relator Des. Sideni Soncini Pimentel Portanto, ausente 

elementos que demonstrem a efetiva ocorrência da contratação por parte 

da autora, ou de sua validade, portanto, nulo. O dano moral é resultado de 

lesão aos direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à 

integridade física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros, 

direitos indisponíveis, isto é, intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo 

que essa intransmissibilidade é relativa, pois o impedimento é de que o 

titular abra mão de seu direito em caráter permanente ou total. Porém, pode 

ceder seu exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. 

Ademais, esses “podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da 

personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e 

atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra 

objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se 

na presente ação, que vem ocorrendo descontos mensais na conta da 

autora, a qual é utilizada para recebimento de aposentadoria, verba 

alimentar necessária para sua manutenção, já que recebe apenas a 

quantia de 1 salário mínimo. A reclamada aduz que os negócios foram 

realizados pela autora, contudo, não traz nenhuma prova de suas 

alegações. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema, tendo solicitado explicações 

administrativamente, contudo, sem nenhuma resposta. Apenas após a 

busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nesses termos: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATO 

INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 13.11.2015)”. (TJ-PR - RI: 000833042201481600440 PR 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende 

Castanho, Data de Julgamento: 13/11/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 19/11/2015) “EMENTA: ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DO BRASIL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 

FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

AUTORAIS. INCONFORMISMO DA AUTORA NO QUE TANGE AO VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MAJORA 

PARA R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. Recurso parcialmente provido”. 

(TJ-RJ - APL: 00052204120108190028 RJ 0005220-41.2010.8.19.0028, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

17/06/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/06/2015 00:00) A jurisprudência das Turmas que compõem 

a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Indefiro o pedido de 

litigância de má fé, formulado pela requerida, uma vez que, a reclamante 

utilizou o Judiciário para resguardar seu direito de consumidora, não 

restando portando configurado a litigância de má fé. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: TORNAR 

DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; · Condenar a 

reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 
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Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · Condenar a reclamada a indenizar/ressarcir a reclamante na 

forma simples, o valor descontado mensalmente em sua conta bancaria, 

perfazendo o valor de R$ 683,36 (seiscentos e oitenta e três reais e trinta 

e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010132-24.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGIANO LEITE DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LUIZ ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do EXECUTADO nos autos acerca do 

pagamento da condenação, motivo pelo qual INTIMO a parte 

credora/exequente para se manifestar no que entender de direito. 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: 8010287-27.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON APARECIDO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARAPUTANGA RUA Castelo 

Branco, 0, Centro - ARAPUTANGA Numero do Processo: 

0010287-66.2016.811.0038 Polo Ativo: MILTON APARECIDO CORREIA DA 

SILVA Polo Passivo: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de uma Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Milton Aparecido Correia da 

Silva, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em 

que requer a condenação da requerida pelo pagamento de R$ 762,12 

(setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos), a título de 

complementação das despesas médicas que teve em decorrência de 

acidente de trânsito. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Consoante o artigo 3º da Lei 9.099/95, o ?Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade?, desse modo, não de 

enquadra ações de ?cobrança de seguro, relativamente aos danos 

causados em acidente de veículo?, conforme o art. 1.063 do Novo Código 

de Processo Civil. De mesmo entendimento está o entendimento da Turma 

Recursal do Distrito Federal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DPVAT. 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. SE, EM 

SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS, PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO, 

FOR NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ELE DEVERÁ SER 

EXTINTO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 2. A PARTIR DA 

ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 11.945/2009, TORNOU-SE NECESSÁRIA 

A COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO BENEFICIÁRIO APÓS A 

LESÃO E DO GRAU DE COMPROMETIMENTO PARA A APURAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DO SEGURO DPVAT. 3. VERIFICADO NOS 

AUTOS QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NÃO DEMONSTRAM 

INEQUIVOCAMENTE A INVALIDEZ PERMANENTE DO BENEFICIÁRIO, NEM 

TAMPOUCO O GRAU DE COMPROMETIMENTO DO MEMBRO AFETADO, 

IMPONDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA O DESLINDE DO FEITO, 

IMPERATIVO SE TORNA A SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE ADVINDA. 4. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO, COM ACATAMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO 

RECORRENTE. SENTENÇA CASSADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 5. 

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A 

TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. (TJ-DF - ACJ: 

20130410091135 DF 0009113-43.2013.8.07.0004, Relator: LEANDRO 

BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/04/2014, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2014 . Pág.: 340) Assim, verifica-se 

que a matéria apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada, 

motivo pelo qual vejo a total incompetência deste Juizado Especial para 

processar e julgar o presente feito. Sendo absoluta, a incompetência, esta 

pode ser declarada de ofício pelo juiz, por essa razão, indefiro a petição 

inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da incompetência do Juizado Especial 

para julgar e processar ações que versão sobre cobrança de seguro, 

relativamente aos danos causados em acidente de veículo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia médica. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Araputanga/MT, 25 de 

novembro de 2016. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-27.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON APARECIDO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Branco, 0, Centro - ARAPUTANGA Numero do Processo: 

0010287-66.2016.811.0038 Polo Ativo: MILTON APARECIDO CORREIA DA 

SILVA Polo Passivo: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de uma Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Milton Aparecido Correia da 

Silva, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em 

que requer a condenação da requerida pelo pagamento de R$ 762,12 

(setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos), a título de 

complementação das despesas médicas que teve em decorrência de 

acidente de trânsito. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Consoante o artigo 3º da Lei 9.099/95, o ?Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade?, desse modo, não de 

enquadra ações de ?cobrança de seguro, relativamente aos danos 

causados em acidente de veículo?, conforme o art. 1.063 do Novo Código 

de Processo Civil. De mesmo entendimento está o entendimento da Turma 

Recursal do Distrito Federal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DPVAT. 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. SE, EM 

SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS, PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO, 

FOR NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ELE DEVERÁ SER 

EXTINTO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 2. A PARTIR DA 

ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 11.945/2009, TORNOU-SE NECESSÁRIA 

A COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO BENEFICIÁRIO APÓS A 

LESÃO E DO GRAU DE COMPROMETIMENTO PARA A APURAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DO SEGURO DPVAT. 3. VERIFICADO NOS 

AUTOS QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NÃO DEMONSTRAM 

INEQUIVOCAMENTE A INVALIDEZ PERMANENTE DO BENEFICIÁRIO, NEM 

TAMPOUCO O GRAU DE COMPROMETIMENTO DO MEMBRO AFETADO, 

IMPONDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA O DESLINDE DO FEITO, 

IMPERATIVO SE TORNA A SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE ADVINDA. 4. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO, COM ACATAMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO 

RECORRENTE. SENTENÇA CASSADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 5. 

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A 

TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. (TJ-DF - ACJ: 

20130410091135 DF 0009113-43.2013.8.07.0004, Relator: LEANDRO 

BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/04/2014, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2014 . Pág.: 340) Assim, verifica-se 

que a matéria apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada, 

motivo pelo qual vejo a total incompetência deste Juizado Especial para 

processar e julgar o presente feito. Sendo absoluta, a incompetência, esta 

pode ser declarada de ofício pelo juiz, por essa razão, indefiro a petição 

inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da incompetência do Juizado Especial 

para julgar e processar ações que versão sobre cobrança de seguro, 

relativamente aos danos causados em acidente de veículo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia médica. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Araputanga/MT, 25 de 

novembro de 2016. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 16/2018-DF   A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Arenápolis/MT, no uso de suas 

atribuições legais,   R E S O L V E:   LOTAR a Servidora efetiva Silvinha 

Gonçalves da Silva Lopes, portadora do RG. 1323543-5 SSP/MT e CPF n° 

898.566.191-49, Auxiliar Judiciário-PTJ, Mat. 7797, da Comarca de 

Brasnorte, na Secretaria da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, 

vindo a esta Comarca por Movimentação Interna para tratamento de 

saúde, portaria n. 168/2018-DRH, em caráter provisório, nos termos do 

artigo 19 c/c art. 20, IV do Provimento n. 26/2013-CM, por período de três 

anos, em cumprimento a determinação do § 4º do referido Provimento.   P. 

R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Arenápolis-MT, 21 de março de 2018.       Marina Carlos França   

Juíza de Direito e Diretora do Foro        table

 PORTARIA Nº. 16/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Arenápolis/MT, no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:

 LOTAR a Servidora efetiva Silvinha Gonçalves da Silva Lopes, portadora 

do RG. 1323543-5 SSP/MT e CPF n° 898.566.191-49, Auxiliar 

Judiciário-PTJ, Mat. 7797, da Comarca de Brasnorte, na Secretaria da 

Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, vindo a esta Comarca por 

Movimentação Interna para tratamento de saúde, portaria n. 

168/2018-DRH, em caráter provisório, nos termos do artigo 19 c/c art. 20, 

IV do Provimento n. 26/2013-CM, por período de três anos, em 

cumprimento a determinação do § 4º do referido Provimento.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Arenápolis-MT, 21 de março de 2018.

 Marina Carlos França

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40947 Nr: 968-52.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40375 Nr: 183-90.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Tania da Silva -Me, Rosimeire Tania 

da Silva, Jose Lopes da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Jose Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44658 Nr: 614-56.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M R SERVICOS DE CARREGAMENTO LTDA, 

SEVERINA M RAMALHO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 484-71.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo, Letycia Figueiredo 

de Deus Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22619 Nr: 1137-73.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keite Nogueira Souto, Jucinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22603 Nr: 1121-22.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Leite de Medeiros, Aluizio Sebastião 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 10h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22608 Nr: 1126-44.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Augusto Zoromara, Kleberson José 

Zoromará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:MS0017783, Andre de Assis Rosa - OAB:19.077-A/MT, Carolina 

Zenir Rezende do Carmo - OAB:MS0019970, Douglas da Silva dos 

Santos - OAB:MS0020273, ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O, Karina Souza Kasper - OAB:MS0017434, Leonardo 

Bega Feijó - OAB:MS0016919, Vanessa Rocha de Oliveira - 

OAB:MT0018714B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22609 Nr: 1127-29.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elessandro Pereira da Silva, Elton Souza de 

Acácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 09h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22607 Nr: 1125-59.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciomar Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22596 Nr: 1114-30.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Souza de Acácio, Elenilton Pereira da 

Silva, Elessandro Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 157-29.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22620 Nr: 1138-58.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Silva de Souza, Suzana 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647/MT, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A, Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 
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Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22612 Nr: 1130-81.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Carlos de Moraes, Edza Maxiamiana de 

Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22620 Nr: 1138-58.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Silva de Souza, Suzana 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647/MT, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A, Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 09h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41858 Nr: 2094-40.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuir Abrantes de Quadros, Jucinei Pereira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18833 Nr: 721-76.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Correia Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 1.243.345

 Pela presente, intimo o advogado da parte autora via DJE/MT, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22229 Nr: 742-81.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclecia Gomes Correa ME, Denilson Coimbra 

Neves, Luclecia Gomes Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40981 Nr: 1026-55.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 Certifica-se que em cumprimento a decisão de fls. 180, bem como em 

atenção a petitória de fls. 181, confeccionei, nesta data, Alvará eletrônico 

para transferência dos valores depositados nos autos, do que dou ciência 

ao credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40981 Nr: 1026-55.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 VISTOS.

1. Pelo que consta da demanda, a parte executada não ofereceu 

impugnação (fl. 178) a penhora de numerários realizadas via Sistema 

BacenJud (fl. 173).

 2. Isto posto, EXTINGO a presente execução com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma prevista no art. 487, I c.c. 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

 3. Portanto, tendo em vista os valores que se encontram vinculados aos 

autos, proceda-se com sua transferência na forma requerida pela parte, 

na conta informada a fl. 176.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

6. Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

7. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41821 Nr: 2046-81.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Farias Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40371 Nr: 179-53.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Aguiar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41823 Nr: 2049-36.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Rodrigues de Souza -Me, Sônia da 

Silva Crispim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 10h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21971 Nr: 482-04.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21017 Nr: 1400-42.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR ALVES ME - "Matalúrgica Fumaça", Neide 

Ramos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - 

OAB:5959/MT, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22268 Nr: 781-78.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Sanches Merejoli, Edivaldo Nogueira 

Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, José Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22266 Nr: 779-11.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yara Gomes de Souza, Maria Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 09h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 966-82.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 481-19.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, 

Lindomar Soares de Araújo, Manoel Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12983

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41173 Nr: 1304-56.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Papeis Nova Marilândia Ltda-ME, 

Rogerio Aparecido Raimundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 
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OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporciona até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40002 Nr: 1181-92.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Orlanda da Costa, Aelixes 

Rodrigues da Silva, Rozinalva Dias da Rocha, Valtevalter Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 13h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40128 Nr: 1355-04.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudimar Taques Felix, Edivaldo Batista Silva 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14586 Nr: 2996-03.2006.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Ferreira dos Santos, J. J. Veículos e 

Corretora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 10h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 1307-11.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilo Bratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22060 Nr: 573-94.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJE- Comercial de Combustíveis Ltda-ME, 

Jonas Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

Jose Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 10h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41862 Nr: 2098-77.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira, Adenilson Borges 

Caldeira, Adilson Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 771-92.2015.811.0026

 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: Marinalva Fernandes Beato Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47658 Nr: 655-86.2015.811.0026

 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: Marcio Mario Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48256 Nr: 965-92.2015.811.0026

 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: Jucinei Marques Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000296-51.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ALVINA GONCALVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência designada, conforme se depreende do Termo de 

Audiência de Conciliação, id. 11691975. Seguindo os ditames legais 

estabelecidos na Lei que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, 

outro caminho não há senão a extinção do presente feito sem a resolução 

do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acato o 

pedido da reclamada e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado n. 

2 8 / F O N A J E )  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . 

_______________________________________ 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. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-09.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JADER LUIZ BORGES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010019-09.2016.8.11.0026 REQUERENTE: JADER LUIZ BORGES CORREA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... Trata-se de ação 

proposta pela parte promovente em face da parte promovida, objetivando 

a declaração de inexistência dos débitos faturados no cartão de crédito e 

a restituição em dobro do valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois 

reais), pagos de forma indevida e o recebimento de indenização por dano 

moral em razão de falha na prestação do serviço decorrente de desconto 

indevido em cartão de crédito em razão da aquisição de produto/serviço 

não contratado. Houve contestação em que a parte promovida alegou 

inexistência de ato ilícito, bem como a inexistência de dano moral e 

requereu a improcedência da pretensão. A parte promovente apresentou 

impugnação reiterando o pedido inicial. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que 

autoriza esta magistrada a proferir o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. No caso dos 

autos, a parte promovente alegou na inicial desconhecer a origem da 

dívida e que os descontos totalizando o valor de R$ 192,00 (cento e 

noventa e dois reais), são indevidos porque jamais solicitou seguro. 

Alegou que não contraiu qualquer dívida, não possuindo relação jurídica e, 

diante da negativa da parte promovente quanto à contratação de produtos 

ou serviços, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente 

manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil. Em que pese a alegação da parte promovida, não se pode 

aceitar a contratação por presunção, pois a existência de fraude é risco 

da atividade econômica a ser suportada pela parte promovida, não 

podendo ser repassada ao consumidor. Ora, a parte promovida sequer 

juntou aos autos documentos que comprovam a contratação do serviço 

que vinha sendo cobrado na fatura do cartão da Reclamante, não 

podendo beneficiar-se da própria torpeza, quando dos descontos 

indevidos. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo 

que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

morais causados aos consumidores em decorrência da falha na 

prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. O art. 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.” Deste modo, o 

Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade 

objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na 

teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o 

dever de indenizar. A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso 

possui jurisprudência firme no sentido de que o desconto indevido em 

cartão ou folha de pagamento, por empréstimo ou produtos não 

contratados, enseja a responsabilização objetiva por dano moral: 

RECURSO INOMINADO – FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

MEDIANTE FRAUDE – CONSUMIDOR QUE QUESTIONA A LEGALIDADE 

DOS DESCONTOS – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DO 

EMPRÉSTIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR –

–DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – POSSIBILIDADE – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 
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responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o consumidor nega a 

contratação de empréstimo consignado que originou débito de parcela no 

seu benefício previdenciário, cabe a instituição financeira demonstrar não 

só a sua contratação, mas também que o valor contratado reverteu em 

benefício do cliente, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 333, 

II, do CPC. 3. Ausente a prova da contratação do empréstimo consignado 

objeto da presente demanda, que resultou em descontos de parcelas no 

benefício do consumidor, fatos que configura falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em 

decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora. 

4. A sentença que declarou inexistente o débito “sub judice”, e condenou 

a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a titulo de 

indenização por dano moral, bem como a restituir a quantia de R$ 2.601,00 

a titulo de dano material, não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% 

(quinze por  cento)  sobre o  va lor  da condenação . 

(0010266-94.2014.811.0027. Relator Valmir Alaércio dos Santos. Julgado 

em 12 de dezembro de 2014). Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano 

moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral, 

em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à 

palavra dor o mais largo significado". (Studio sul Danno non Patri moniale, 

Danno Morale, 3ª edição,p. 41). Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada. 

Portanto, no caso em apreço tenho que os fatos narrados ultrapassam o 

mero aborrecimento, porquanto houve falha na prestação do serviço com 

descontos indevidos, sem provas da restituição. Deve o valor descontado 

(R$ 192,00) ser devolvido em dobro em razão de ser indevido, sem 

contrato. Ressalto que o STJ passou a entender que o mero desconto 

indevido enseja a restituição em dobro não mais se exigindo a má-fé, nos 

termos do CDC. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência da Turma 

Recursal Única em casos semelhantes, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Procedo ao alinhamento do valor da 

indenização conforme o entendimento da Turma Recursal Única, a fim de 

evitar o fluxo de recursos perante os Juizados Especiais visando à 

majoração ou redução da indenização. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte 

promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 384,00 (trezentos 

e oitenta e quatro reais), já em dobro, a título de dano material, corrigida 

pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e com juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, bem como a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir 

desta data e com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (primeiro desconto), por se tratar de dano moral 

decorrente de relação extracontratual, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação da Senhora Juíza de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

W i l l i a n  S a n t o s  D a m a c e n 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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-92.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010298-92.2016.8.11.0026 REQUERENTE: ADRIANO RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO SANTANDER SENTENÇA Vistos. 1. Com fulcro 

no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e 

decido. 2. Em prelúdio, decreto a revelia da Promovida, eis que, apesar de 

devidamente citada e intimada, não compareceu a sessão de conciliação. 

Ressalto que embora a promovida tenha apresentado defesa escrita (id nº 

7146702), a interpretação da lei nº 9.099/95 pelos tribunais tem entendido 

que basta a ausência da ré na audiência de conciliação para o 

reconhecimento da revelia, independentemente de apresentação de 

defesa escrita ou oral. É o entendimento firmado pelo FONAJE: 

ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). Com efeito, face à revelia da 

promovida, reputo como verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigo 20 

da Lei n. 9.099/95). Pois bem, no caso em exame verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento desta magistrada, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Pois 

bem. O ponto nodal da presente lide cinge-se na suposta irregularidade da 

negativação existente em desfavor da promovente, a qual afirma ser 

inteiramente ilegítima. Diante das provas coligidas aos autos, entendo que 

a pretensão do promovente merece parcial acolhimento. Tratando-se de 

relação de consumo, deverá a matéria e o contexto probatório ser 

valorado conforme exige o Código de Defesa do Consumidor. Sobre o 

julgamento antecipado da lide, este é perfeitamente cabível, conforme 

entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM 

FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MÉRITO – 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO 

QUANTUN INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO 

DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS QUANTO À REDUÇÃO DO DANO 

MORAL. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do 

direito de defesa quando a dilação probatória mostra-se desnecessária 

em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de 

direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da 

convicção do julgador. Se não há prova da relação jurídica contratual 

entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do 

nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em 

consequência, o dever de indenizar. Em se tratando de danos morais 

decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção 

ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re 

ipsa. Constatado que o valor arbitrado a título de dano moral não atende 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em 

consideração a capacidade socioeconômica das partes – a sua redução é 

medida que se impõe. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o 

ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte ré, 

restando a parte autora vencedora em seus pedidos formulados na 

exordial. (Ap 39647/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2017) (grifo nosso) A promovente alega que a 

inclusão do seu nome no rol dos inadimplentes é indevida já que não 

firmou qualquer contrato com a requerida, juntou extrato de consulta junto 

ao SCPC. A Promovida, ao revés, sequer compareceu a sessão de 

conciliação a fim de ofertar proposta de acordo. É dizer, em virtude dos 
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efeitos clássicos da revelia, que a cobrança do débito é ilegal face a 

inexistência de relação jurídica entre as partes declarado pelo Reclamante, 

motivo pelo qual deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico. 

Noutro tocante, impende destacar que a orientação jurisprudencial é no 

sentido de que, diante da preexistência de uma restrição regular, não há 

que se falar em dever de indenizar. Vejamos. Sumula 385, STJ – Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Com efeito, da análise do extrato de 

negativação que acompanha a inicial, verifica-se que há outras anotações 

supostamente legitimas, motivo pelo qual o pleito indenizatório não merece 

acolhimento. Contudo, o cancelamento da restrição se faz necessário, 

uma vez que a promovida não demonstrou a sua legitimidade. 3. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de 

declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e, 

consequentemente, determinar o cancelamento da restrição no valor de 

R$ 357,20 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação da Senhora 

Juíza de Direito do Juizado Especial, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-67.2017.8.11.0026
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HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000185-67.2017.8.11.0026 REQUERENTE: EDSON CARLOS PINTO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Dispensado o relatório em face do 

art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. A parte Reclamante interpôs 

a presente demanda, alegando ter ficado esperando na fila do Banco 

Requerido além do prazo estabelecido na legislação, estando em total 

desrespeito com a norma legal; motivo pelo qual requereu a condenação 

da Requerida, em indenização por danos morais. Pois bem, após detida 

análise dos autos, dos documentos trazidos pelas partes e, mais 

especificamente, da Lei Municipal nº 989/2009, Lei Estadual 7.872/2002, 

assim como de manifestações jurisprudenciais e artigos doutrinários, 

entendo ser totalmente descabido o pedido de indenização por dano moral 

decorrente de espera em filas de bancos lastreado na Lei Municipal nº 

989/2005, art. 6º, parágrafo único abaixo transcrito: Art. 6º - as pessoas 

jurídicas de que tratam o caput do artigo 1º desta lei, que não cumprirem 

com o disposto nesta lei, estarão sujeitas a sofrerem penalidades 

administrativas e fiscais, além das demais previstas na legislação 

específica. Parágrafo único – fica fixada como penalidade administrativa, 

pelo não atendimento pessoal do cidadão dentro do prazo máximo de vinte 

minutos, a multa pecuniária no valor de R$ 10,00 (dez reais, por infração 

cometida, que deverá ser paga imediatamente após a notificação, em 

favor do município de Arenápolis-MT, por conta da rubrica orçamentária 

“outras receitas”. Vale ressaltar que a referida lei veio para solidificar um 

dos mais ansiados direitos do consumidor, qual seja, o de ter um 

atendimento digno e eficaz por parte das instituições financeiras, que são, 

sem sombra de dúvida, as que mais cometem abusos no tratamento ao 

consumidor. Contudo, vale ressaltar, que a referida Lei tem por único 

escopo um regramento administrativo que apenas a instituição financeira 

aplica-se, ante a ocorrência do descumprimento das normas nela 

contidas, não havendo em seu texto, qualquer menção ao pagamento de 

indenizações por danos morais diretamente ao consumidor que espera 

atendimento na fila por tempo maior que o determinado na Lei. Ademais, 

entendo que o fato em si, com raríssimas exceções, não é capaz de sair 

da esfera do aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de 

“dano moral”. Isto porque, dano moral, como bem conceitua MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 

tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 

apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 

humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais 

sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade 

familiar ou social, no plano expatrimonial em sentido estrito” (Danos à 

Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189). Resta necessário observar que “o 

dano moral tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica 

subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da 

cláusula geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte 

na Constituição Federal, em particular e diretamente decorrente do 

princípio (fundante) da dignidade da pessoa humana (também identificado 

com o princípio geral de respeito à dignidade humana)”. Com efeito, 

estender-se, demasiadamente, o dano moral implica “banalizar a 

reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela qual conclui-se 

que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir que meros 

aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como geradores 

de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias patrimoniais” 

(Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos 

autos, já decidiu no mesmo sentido: “(...) o mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta 

Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). 

Ora, no caso em tela, a parte Reclamante não produziu prova suficiente de 

que aqueles minutos de espera causaram-lhes graves transtornos. 

Ressalto ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou 

aborrecimentos. Todavia, não podem ser pequenos incômodos elevados à 

esfera de dano moral. Dano moral, como já mencionado acima, é a dor 

subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, 

o que ocorreu foi um pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão 

de bem integrante da personalidade dos autores. Insisto, pois, que não se 

deve admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com situações tão 

comuns hoje na vida do homem moderno, tais como, demora no 

atendimento bancário, espera em filas do cinema, de repartições públicas, 

ou até mesmo em congestionamentos de automóveis como ocorre em 

grandes cidades. Nesse sentido, trago à baila o já pacificado entendimento 

das Turmas Recursais deste Estado acerca do tema: “RECURSO 

INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LEI 

MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 

DESCUMPRE A LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1- A permanência na fila da instituição financeira não 

caracteriza o dano moral, vez que se constitui em mero aborrecimento. 2- 

A Lei Municipal nº 4.069/2001 estabelece penalidades para a instituição 

financeira que descumpre o prazo máximo previsto para o atendimento do 

cliente. Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que o reclamante 

pleiteou indenização por danos morais e não a aplicação de penalidades 

ao reclamado”. (TRJE-MT - Recurso Cível Inominado nº 614/2008, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – Relator: 

Doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto – julgado em 26/06/2008). 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS DO DEVER DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO 

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – SENTENÇA 

REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre o 

limite de atendimento ao cliente, nas instituições financeiras, não implica, 

necessariamente, na ocorrência de dano, com indenização em beneficio 

do consumidor. 2. A demora na fila do banco, por mais incômodo que 

cause, não é capaz de atingir a dignidade da pessoa humana, numa 

perspectiva de dano moral, tendo em vista que não causam, a não ser que 

se trate de período de tempo muito grande, uma dor íntima capaz de 

justificar uma condenação a titulo de dano moral.” (Recurso Cível 
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Inominado nº 3755/2007 - 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso – Relatora: Doutora Maria Aparecida Ribeiro – 

julgado em 29-11-2007). Por fim, resta consignar que embora a demora no 

atendimento bancário viole a regulamentação municipal, cabe ao município 

e aos órgãos de defesa do consumidor fiscalizar o cumprimento da lei e, 

em caso de violação, aplicar sanção administrativa, o que não significa, 

necessariamente, violação à ordem moral do consumidor, individualmente, 

uma vez que a Lei Municipal nº 721 /2005 estabeleceu claramente 

penalidades para a instituição financeira que descumpre o prazo máximo 

previsto para o atendimento do cliente, não fazendo qualquer menção, 

contudo, à reparação individual do consumidor por danos morais. 

Destarte, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do direito de ser 

indenizado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido, 

ante a falta de comprovação que justificasse a condenação do Reclamado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-29.2017.8.11.0026
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SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000097-29.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JUSSARA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração interposto pela parte Reclamada 

BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida no presente feito. Em 

breve síntese da lide cuida-se de ação com pedido de indenização por 

danos morais contra o BANCO BRADESCO S.A., alegando que foi inserida 

indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A parte reclamada 

apresenta inconformismo com a decisão, alega que não houve 

arbitramento de limite a multa cominatória determinada em sentença, nos 

seguintes termos: Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. para: I) CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Pois bem. Inicialmente verifico que o 

embargante não combate uma decisão específica, tenta apenas 

estabelecer limite ao valor da multa cominatória imposta em sentença, 

porém não assiste razão, vez que a multa prevista no art. 461 do CPC não 

faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo para 

redução, majoração ou limitação, adequando-se aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade e para evitar o enriquecimento sem 

causa da parte favorecida, já que não tem caráter compensatório. 

Esclareço que o juiz determina um valor que não é destinado a fazer com 

que o devedor arque com ele, pelo contrário, atua como um meio de 

coerção para que se cumpra a obrigação principal de modo específico, 

podendo ser executado pelo valor dessa multa, desde que incidente, se 

não cumprir a obrigação principal de modo espontâneo. Isso é assim 

porque, mesmo que ela não seja fixada para ser paga, mas para que a 

obrigação principal se cumpra, incidida e referida obrigação não sendo 

satisfeita, surge ao exequente o direito de cobrar esse valor do 

executado, referente aos dias em que ela incorreu. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO 

ACOLHIMENTO do recurso. 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, certifique-se, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo 

d e  A r r u d a  C a m p o s  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. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000115-50.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ARNALDO SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: OI S/A Visto. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Apenas consigno que o reclamado apresentou 

contestação no prazo legal. Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C., razão pela qual revogo o despacho que 

determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. A 

reclamação é, pelo que sinto, improcedente. A parte reclamante busca ver 

o reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, 

apontando como ato ilícito a não instalação do serviço de internet em seu 

escritório. Alega que contratou os serviços de telefonia fixa e internet, não 

tendo a reclamada instalado o serviço de internet, o que lhe causou danos 

morais. Ora, a parte reclamante não recebeu nenhuma cobrança ou seus 

dados foram inseridos nos bancos de dados de consumidores 

inadimplentes, como se vê dos documentos anexados com a inicial. Assim, 

entendo que a solução jurídica a ser adotada resume-se na simples 

constatação de que não há neste caso danos morais que exceda a esfera 

dos aborrecimentos por qualquer um suportáveis na vida em sociedade. A 

parte reclamante não sofreu nenhum abalo à honra e nem experimentou 

qualquer situação de dor, sofrimento ou humilhação. No aspecto individual, 

o entendimento que se firma é de que os inconvenientes enfrentados pelo 

consumidor não excedem aos chamados meros aborrecimentos 

cotidianos. Assim, não se deve admitir a banalização dos danos morais, 

importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 

1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o 

sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, situações que não se 

coadunam com uma simples recusa de conserto de eletroeletrônico que 

apresentou defeito físico decorrente de mau uso. STJ - DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. PRESENTE DE 

NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE 

PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS 

MORAIS INDEVIDOS. 1.- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que 

os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e 

próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais 

indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet 

configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa 

a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando 

comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível 
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pleitear indenização a esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de 

origem concluíram não haver indicação de que o inadimplemento da 

obrigação de entregar um "Tablet", adquirido mais de mês antes da data do 

Natal, como presente de Natal para filho, fatos não comprovados, como 

causador de grave sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua 

família. 4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada na origem aos 

Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo 

único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão 

somente para cancelar a multa. (STJ - REsp 1399931 / MG, RECURSO 

ESPECIAL, 2013/0281903-4, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Órgão 

Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 11/02/2014, Data da 

Publicação/Fonte DJe 06/03/2014, RSTJ vol. 234 p. 344). ISTO POSTO, 

pelos fundamentos acima, julgo IMPROCEDENTE esta reclamação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-43.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

8010105-43.2017.8.11.0026 REQUERENTE: GISLAINE COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, GISLAINE COSTA DA SILVA, aduziu OMISSÃO quanto a 

sentença proferida no id nº 11035233 que julgou IMPROCEDENTE os 

pedidos condenando-a em litigância de má-fé, mesmo tendo pedido de 

desistência antes da audiência de conciliação. Em que pese os 

argumentos da parte Embargantes estes não prosperam, visto que a 

desistência só ocorreu depois da apresentação da contestação, 

mostrando claramente que a relação jurídica entre as partes, e que, 

portanto lide temerária. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada. 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, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-55.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CRISTINA VENANCIO LIRA (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000050-55.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOELMA CRISTINA VENANCIO 

LIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto 

pela parte reclamante JOELMA CRISTINA VENANCIO LIRA contra sentença 

proferida no presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por 

danos morais, alegando ter descoberto a existência de restrição em seu 

nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente que pediu o 

cancelamento da conta junto a reclamada, foi surpreendida ao tomar 

conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de 

proteção ao crédito. A reclamante não conseguiu provar o alegado, sendo 

condenada nos seguintes termos: Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento), bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), ambos sobre o 

valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, corrigido de oficio, equivalente a 

40 salários mínimos vigentes a época da sentença, sendo o teto dos 

juizados especiais e em conformidade com o pedido de danos morais, 

corrigidos à época do pagamento, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. A reclamada ingressa com Embargos de 

Declaração contra a sentença proferida e alegando erro material na 

decisão. Relatei o necessário. Decido. Pois bem. Em análise detida dos 

autos verifico que a embargante possui razão, uma vez que o valor da 

declarado para a causa encontra-se na margem do pedido. Logo, diante 

do erro material, a modificação da sentença é medida de rigor. 

DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da fundamentação, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, e, no mérito DOU-LHES 

PROVIMENTO para alterar, no corpo da sentença proferida, substituindo 

por: Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento), bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa – art. 55 da 

Lei 9.099/95, corrigidos à época do pagamento, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010171-91.2015.8.11.0026 REQUERENTE: EDUARDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto pela parte reclamante contra sentença 

proferida no presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por 

danos morais, alegando ter descoberto a existência de restrição em seu 

nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente que não possuía 

nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi surpreendida ao tomar 
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conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de 

proteção ao crédito. A reclamada não conseguiu provar a relação 

contratual com a parte, sendo condenada nos seguintes termos: A parte 

reclamante, na inicial, não comprava que às demais restrições comerciais 

efetivadas no seu nome e CPF são indevidas, concluindo-se que a 

restrição comercial imposta pela parte reclamada não trouxe nenhum 

prejuízo ao reclamante. Diante disto, não há que se falar em danos morais, 

devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que diz o seguinte: “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 sendo, pelos fundamentos 

acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para 

declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, cujos registros nos 

bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. A reclamada ingressa com 

Embargos de Declaração contra a sentença proferida e alega que a 

decisão apreciou os termos da súmula 385 do STJ, sem haver qualquer 

outra negativação. Relatei o necessário. Decido. Pois bem. Em análise 

detida dos autos verifico que o embargante realmente não tem nenhuma 

outra negativação, senda a discutida, única. Destarte, não há que se falar 

em aplicação do disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, cabendo 

sim dano moral indenizável. Logo, diante da omissão, a modificação da 

sentença é medida de rigor. Diante do Exposto, nos termos da 

fundamentação, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, e, no mérito 

DOU-LHES PROVIMENTO para alterar, no corpo da sentença proferida, 

substituindo por: Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta ação e condeno o 

reclamado a pagar ao reclamante, a título de indenização por danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da 

condenação será acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Declaro 

inexistente o débito, que deu origem às restrições comerciais discutidas 

neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-52.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLI DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000089-52.2017.8.11.0026 REQUERENTE: RAYELLI DA SILVA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA., BANCO ITAUCARD S/A, CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamada 

TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença proferida no presente feito. Em 

breve síntese da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, alegando ter 

descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Sustentou a parte promovente que não possuía nenhum negócio junto à 

promovida, entretanto, foi surpreendida ao tomar conhecimento de que o 

seu nome estava cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. A 

reclamada não conseguiu provar a relação contratual com a parte, sendo 

condenada nos seguintes termos: Assim sendo, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE esta ação e condeno as reclamadas TELEFONICA BRASIL 

S.A. e BANCO ITAUCARD S.A a indenizar, cada uma, à reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido 

de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e IMPROCEDENTE esta 

reclamação com relação as reclamadas LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDA e CLARO S.A.. Declaro inexistente o débito, que deu origem às 

restrições comerciais discutidas neste feito com relação as reclamadas 

TELEFONICA BRASIL S.A. e BANCO ITAUCARD S.A. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito, referente as reclamadas TELEFONICA BRASIL S.A. 

e BANCO ITAUCARD S.A.; A reclamada ingressa com Embargos de 

Declaração contra a sentença proferida e alega que a decisão não 

fundamentou devidamente sobre os danos morais deferidos, e ainda junta 

novo áudio para comprovar a contratação, contudo é meramente 

protelatório, visto que o áudio juntados na primeira fase encontrava-se 

cortado, portanto não configurando contratação, e o áudio juntado nesta 

fase não tem qualquer valor, haja vista a preclusão para produção de 

provas. Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir 

questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado 

a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito NEGO-LHE 

PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-90.2017.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000080-90.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROZINEI MENDES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pela parte reclamada contra sentença proferida no 

presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, 

alegando ter descoberto a existência de restrição em seu nome junto à 

Reclamada. Sustentou a parte promovente que não possuía nenhum 

negócio junto à promovida, entretanto, foi surpreendida ao tomar 

conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de 

proteção ao crédito. A reclamada não conseguiu provar a relação 

contratual com a parte, sendo condenada nos seguintes termos: Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante em desfavor do 

Reclamado, para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da 

presente para: I) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão 

do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); A 

reclamada ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que a decisão não fundamentou devidamente sobre os 

danos morais deferidos, e ainda junta novo áudio para comprovar a 

contratação, contudo é meramente protelatório, visto que o áudio juntados 

na primeira fase encontrava-se cortado, portanto não configurando 

contratação, e o áudio juntado nesta fase não tem qualquer valor, haja 

vista a preclusão para produção de provas. Enfatiza-se que não se 

prestam os embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-78.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010146-78.2015.8.11.0026 REQUERENTE: EUCLIDES MIRANDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamante contra sentença proferida no presente feito. Em breve síntese 

da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido 

de indenização por danos morais, alegando ter descoberto a existência de 

restrição em seu nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente 

que não possuía nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi 

surpreendida ao tomar conhecimento de que o seu nome estava 

cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. À parte Reclamante, por 

várias vezes, foi dado oportunidade à parte autora de emendar a inicial, 

nos termos do art. 321 do NCPC, porém, esta não atendeu corretamente a 

emenda, dessa forma foi prolatada sentença extinguindo o processo 

seguintes termos: Por todo exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do NCPC indefiro a petição inicial e, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publicado com inserção no sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se; A 

reclamada ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que a decisão não fundamentou devidamente sobre o 

comprovante de residência já que alega ter juntado, porém o que se 

verificar é um pedaço de boleto, contudo é meramente protelatório. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 
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substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-71.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GENALDO LEONE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010183-71.2016.8.11.0026 REQUERENTE: SELMA MARIA DE SOUSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto 

pela parte reclamante contra sentença proferida no presente feito. 

Trata-se de Reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da 

reclamada em danos materiais e morais, alegando em síntese que no dia 

05 de outubro de 2015, ocorreu uma interrupção no fornecimento de 

energia, entre as 10h da manha até as 15h, ou seja, que perdurou por 

5horas, ocasionando-lhe prejuízos em seu aviário com a morte de grande 

quantidade de frangos pela falta de energia, motivo pela qual requereu a 

procedência do pedido de indenização por danos morais. À parte 

Reclamante, não conseguiu provar o alegado, sendo julgado o processo 

seguintes termos: Destarte, em demandas em que se busca indenização 

por danos morais e materiais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova do fato alegado, sendo dever da parte 

autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.; A reclamada ingressa com Embargos 

de Declaração contra a sentença proferida e alega que a decisão não 

observou os documentos anexos, contudo é meramente protelatório. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-05.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEXXION TELECOMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000215-05.2017.8.11.0026 REQUERENTE: LEXXION TELECOMUNICACAO 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração 

interposto pela parte reclamante contra sentença proferida no presente 

feito. Trata-se de Reclamação na qual objetiva a parte autora a 

condenação da reclamada em danos materiais e morais, alegando em 

síntese que no dia 05 de outubro de 2015, ocorreu uma interrupção no 

fornecimento de energia, entre as 10h da manha até as 15h, ou seja, que 

perdurou por 5horas, ocasionando-lhe prejuízos em seu aviário com a 

morte de grande quantidade de frangos pela falta de energia, motivo pela 

qual requereu a procedência do pedido de indenização por danos morais. 

À parte Reclamante, não conseguiu provar o alegado, sendo julgado o 

processo seguintes termos: Destarte, em demandas em que se busca 

indenização por danos morais e materiais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, sendo dever 

da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar 

o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.; A reclamada ingressa com Embargos 

de Declaração contra a sentença proferida e alega que a decisão não 

observou os documentos anexos, contudo é meramente protelatório. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
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motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000181-30.2017.8.11.0026 REQUERENTE: LETICIA PIOVESAN TOFFOLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto 

pela parte reclamante contra sentença proferida no presente feito. Em 

breve síntese da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, alegando ter 

descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Sustentou a parte promovente que não possuía nenhum negócio junto à 

promovida, entretanto, foi surpreendida ao tomar conhecimento de que o 

seu nome estava cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. A 

reclamada não conseguiu provar a relação contratual com a parte, sendo 

condenada nos seguintes termos: A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a 

parte reclamante conta com outras restrições comerciais posteriores a 

que está sendo discutida neste feito, razão pela qual não se aplica a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente devem ser levadas 

em considerações as outras inscrições para fixar o quantum indenizatório 

em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar enriquecimento ilícito. Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta 

ação e condeno o reclamado a pagar ao reclamante, a título de 

indenização por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). O valor da condenação será acrescido de juros de mora de (1%) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Declaro inexistente o débito, que deu origem às restrições 

comerciais discutidas neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. A reclamante ingressa com Embargos de Declaração contra a 

sentença proferida e alega contradição na decisão, pois só consta uma 

negativação. Relatei o necessário. Decido. Pois bem. Em análise detida dos 

autos verifico que o embargante realmente não tem nenhuma outra 

negativação, senda a discutida, única. Destarte, não há que se falar em 

aplicação do disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, cabendo sim 

dano moral indenizável. Logo, diante da omissão, a modificação da 

sentença é medida de rigor. Diante do Exposto, nos termos da 

fundamentação, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, e, no mérito 

DOU-LHES PROVIMENTO para alterar, no corpo da sentença proferida, 

substituindo por: Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta ação e condeno o 

reclamado a pagar ao reclamante, a título de indenização por danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da 

condenação será acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Declaro 

inexistente o débito, que deu origem às restrições comerciais discutidas 

neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010002-36.2017.8.11.0026 REQUERENTE: PAULINA APARECIDA REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que as reclamadas 

apresentaram contestações no prazo legal. 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. 

Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes reclamados 

condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega 

que jamais contratou com a reclamada, nada justificando o 

encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 
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exercício regular de direito. E a reclamada está com razão, posto que 

pelos documentos anexados com a sua contestação, dentre eles o áudio 

da contratação, bem como, o extrato de utilização da linha, mostrando o 

consumo e o inadimplemento, o que justificou o encaminhamento do nome 

e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser 

premiada com a condenação do reclamante em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. Por 

fim, destaco que a imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar as parcelas de produto 

que adquiriu da reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente 

existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da 

reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto com a 

reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do reclamante aos 

cadastros da Serasa e do SPC. Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta 

reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, 

II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento), bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa – art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-47.2017.8.11.0026
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Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010053-47.2017.8.11.0026 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DIAS 

PINATTI REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por 

CARLOS EDUARDO DIAS PINATTI em face de AVON COSMÉTICOS LTDA. 

Em síntese aduz a parte Requerente que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito SPC, a pedido da 

Reclamada, conforme demonstra extrato em anexo no valor de R$ 532,19 

(quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos). A parte Requerida 

foi citada, todavia não compareceu a audiência de conciliação, conforme 

AR positivo (id nº 6546577). Assim não comparecendo a parte Requerida 

à audiência de conciliação, bem como aliado ao fato de que esta não 

apresentou defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos 

do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO 

A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. No que concerne aos danos morais, 

analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades 

que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua reputação decorreu 

diretamente da negativação efetivada pela reclamada. Acaso não tivesse 

ocorrido a inscrição no cadastro negativo de proteção ao crédito, o 

reclamante não teria saído da normalidade do seu estado anímico, 

restando abalada as suas emoções. Desta maneira, estando presentes os 

três elementos da responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever 

de indenizar a reclamante, conforme se apurou. A rigor no dano moral, a 

reparação não-patrimonial surge no instante em que o ser humano suporta 

um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível razão pela 

qual absorve a dor interna desnecessariamente. A propósito, o dano moral 

é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que negou, injustificadamente, o fornecimento do serviço 

bancário ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a 

caracterização do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na 

espécie, foi atingido, em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos 

da personalidade da autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a auto-estima 

também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas 

acerca da existência da dor moral suportada pelo reclamante. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito suportado pela 

autora, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem 

olvidar a condição econômica da requerente e do requerido, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

requerente e requerido. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao 

inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que em outro Estado da 

Federação a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito 

a preliminar arguida, e no mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Reclamante em desfavor da Reclamada para: I) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Willian 
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S a n t o s  D a m a c e n o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-02.2017.8.11.0026
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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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000254-02.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIVANIA LUIZ TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que as reclamadas 

apresentaram contestações no prazo legal. 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. 

Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes reclamados 

condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega 

que jamais contratou com a reclamada, nada justificando o 

encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a reclamada está com razão, posto que 

pelos documentos anexados com a sua contestação, dentre eles o 

contrato, devidamente assinado pela parte reclamante, como se comprova 

mesmo a olhos leigos, semelhante ao posto no termo de audiência, bem 

como documentos pessoais do reclamante apresentados no ato de 

contratação, comprovando a relação jurídica existente, cujos valores não 

foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação do reclamante em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável 

comodismo, deixou de pagar as parcelas de produto que adquiriu da 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta reclamação. Condeno a 

parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVANIA BISPO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000245-40.2017.8.11.0026 REQUERENTE: LOURIVANIA BISPO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que as reclamadas 

apresentaram contestações no prazo legal. 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. 

Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes reclamados 

condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega 

que jamais contratou com a reclamada, nada justificando o 

encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a reclamada está com razão, posto que 

pelos documentos anexados com a sua contestação, dentre eles o 

contrato, devidamente assinado pela parte reclamante, como se comprova 

mesmo a olhos leigos, semelhante ao posto no termo de audiência, bem 

como documentos pessoais do reclamante apresentados no ato de 

contratação, comprovando a relação jurídica existente, cujos valores não 

foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação do reclamante em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável 

comodismo, deixou de pagar as parcelas de produto que adquiriu da 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta reclamação. Condeno a 
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parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-18.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010042-18.2017.8.11.0026 REQUERENTE: VALTAIR VICENTE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Mérito. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais e devolução em dobro dos valores cobrados, por suposta 

irregularidade em contrato de empréstimo consignação celebrados junto 

ao Banco Bonsucesso, sendo que o contrato já se encontra liquidado. 

Alega, ainda, que foi creditado um valor menor do que já foi pago. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que os 

débitos foram regularmente contratados por livre e espontânea vontade do 

autor e que se trata de refinanciamento de contrato anterior, sendo que 

parte do valor foi utilizada para quitação e o restante disponibilizado ao 

autor. O foi creditado um valor menor do que o solicitado porque no 

momento do refinanciamento há a quitação do contrato anterior. Conforme 

se verifica nos documentos anexos, a parte reclamada está com razão, 

posto que os documentos anexados nos autos comprova a contratação e 

o débito, haja vista que o contrato fora devidamente assinado pela parte 

reclamante, cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, são idênticas às 

lançadas na procuração, termo de audiência e documentos pessoais, 

cujos parte dos valores foram utilizados para quitação de outro contrato e 

outra parte depositados na conta corrente do reclamante. Esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação do reclamante em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da reclamante. Estando 

comprovada a contratação dos financiamentos, a consignação dos 

valores das parcelas na folha de pagamento do reclamante configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a sequência 

fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante o contratou financiamento 

perante a reclamada, o que justificou a consignação das parcelas no seu 

beneficio de aposentadoria. Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta 

reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, 

II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o 

valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Após o trânsito em julgado, a 

parte reclamante deverá ser intimada, através de seus advogados, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-86.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA LIMA DE OLIVEIRA (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010139-86.2015.8.11.0026 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE 

SOUZA LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual 

inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador 

se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - 

O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. DA RATIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Defiro o pedido para a ratificação do polo passivo da presente 

Reclamação, fazendo-se constar o nome TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

conforme requerido pela Reclamada, devendo a Secretaria proceder com 

as anotações necessárias. MÉRITO Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, cuja origem a reclamante 

alega desconhecer, haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou 

que tivesse qualquer relação comercial com a requerida que viesse a 

justificar a restrição em apreço. A Reclamada na contestação alegou a 

regularidade do débito negativado, haja vista tal crédito tenha origem na 

utilização de serviços de telefonia, porém não juntou aos autos nenhum 

documento que comprovasse tal alegação, apenas utilizou-se dos “print’s” 

das telas de seu sistema operacional. Sendo assim, a reclamada não 

logrou comprovar a solicitação ou utilização do serviço oferecido. O 

contrato não fora trazido aos autos. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados, 

não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, seja por força 
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do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, uma vez 

constatados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, 

quais sejam: o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não instalados) e 

o dano (este, que se passou na esfera moral e material). Analisando-se 

detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades que o abalo 

(dano) que a reclamante sofreu em sua reputação decorreu diretamente 

do fornecimento de serviços não contratado pela reclamada (ato ilícito). 

Desta maneira, estando presentes os três elementos da responsabilidade 

civil, existe para a reclamada o dever de indenizar ao reclamante, 

conforme se apurou. Quanto ao dano moral, este surge no instante em 

que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível 

razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples 

desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância 

interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa 

reparação. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o 

comportamento incompatível da reclamada, além de provocar-lhe profundo 

desgosto pessoal. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica 

ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que a reclamada continuou a 

manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse social da norma 

e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela Reclamante em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para: I) 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação da Senhora Juíza de Direito do 

Juizado Especial, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Willian Santos Damaceno Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLAMES SANTOS DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000282-67.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE WILLAMES SANTOS DE LIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal 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. 

Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes reclamados 

condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega 

que jamais contratou com a reclamada, nada justificando o 

encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A parte reclamada, em contestação, afirma, em suma, que 

não cometeram ato ilícito. Impugnam a existência das figuras da culpa e da 

relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação, ou a imposição da indenização, em patamares de prudência e 

equidade. A parte reclamada contestou o pedido, alegando que o débito 

existe e decorre de contratação legitima cujas faturas não foram 

adimplidas, o que justificou o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos bancos de dados de consumidores inadimplentes. A 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. O que foi juntado ao feito foi meras reproduções das 

telas do sistema de informática, não juntando nenhum contrato assinado. 

Pois muito bem. O fato de terceiro, configurado neste caso, sendo 

previsível, realmente não exclui a obrigação de indenizar, pois as 

circunstâncias que evidenciam o risco sempre presente de obtenção de 

crédito em nome de outrem exigem das empresas e seus prepostos 

redobrada cautela tanto na análise da documentação, quanto na 

verificação de seus dados pessoais e cadastrais. Se isto não foi feito, 

houve omissão culposa da reclamada, tendo este fator decisivamente 

contribuído para que o nome da reclamante fosse inserido nos cadastros 

de proteção e restrição ao crédito. Não há controvérsia com relação à 

restrição imposta ao nome e CPF da pare reclamante, nada comprovando 

que foi efetivamente a parte reclamante a pessoa que requereu e usufruiu 

dos valores junto à parte reclamada. Assim, este particular, não tendo a 

reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de 

pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus d parte reclamada a comprovação de que o reclamante 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: 

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Art. 14 do CDC: “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.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 
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do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com 

outras restrições comerciais posteriores a que está sendo discutida neste 

feito, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta ação e 

condeno o reclamado a pagar ao reclamante, a título de indenização por 

danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor da 

condenação será acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Declaro 

inexistente o débito, que deu origem às restrições comerciais discutidas 

neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Sem custas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo 

de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000283-52.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE WILLAMES SANTOS DE LIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal 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. Mérito. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A 

parte reclamante pretende ver as partes reclamados condenados e 

judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega que 

jamais contratou com a reclamada, nada justificando o encaminhamento do 

seu nome e CPF ao rol de consumidores inadimplentes. A parte reclamada, 

em contestação, afirma, em suma, que não cometeram ato ilícito. Impugnam 

a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, 

em patamares de prudência e equidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando que o débito existe e decorre de contratação legitima 

cujas faturas não foram adimplidas, o que justificou o encaminhamento 

dos dados cadastrais da reclamante aos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes. A reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito. O que foi juntado ao feito 

foi meras reproduções das telas do sistema de informática, não juntando 

nenhum contrato assinado. Pois muito bem. O fato de terceiro, configurado 

neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a obrigação de 

indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco sempre presente 

de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das empresas e seus 

prepostos redobrada cautela tanto na análise da documentação, quanto 

na verificação de seus dados pessoais e cadastrais. Se isto não foi feito, 

houve omissão culposa da reclamada, tendo este fator decisivamente 

contribuído para que o nome da reclamante fosse inserido nos cadastros 

de proteção e restrição ao crédito. Não há controvérsia com relação à 

restrição imposta ao nome e CPF da pare reclamante, nada comprovando 

que foi efetivamente a parte reclamante a pessoa que requereu e usufruiu 

dos valores junto à parte reclamada. Assim, este particular, não tendo a 

reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de 

pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus d parte reclamada a comprovação de que o reclamante 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: 

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços 
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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.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com 

outras restrições comerciais posteriores a que está sendo discutida neste 

feito, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta ação e 

condeno o reclamado a pagar ao reclamante, a título de indenização por 

danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor da 

condenação será acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Declaro 

inexistente o débito, que deu origem às restrições comerciais discutidas 

neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Sem custas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo 

de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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APARECIDO GOMES GONCALVES FILHO (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000284-37.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: APARECIDO GOMES GONCALVES FILHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que as reclamadas 

apresentaram contestações no prazo legal. 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. 

Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes reclamados 

condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. Alega 

que jamais contratou com a reclamada, nada justificando o 

encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a reclamada está com razão, posto que 

pelos documentos anexados com a sua contestação, dentre eles o 

contrato, devidamente assinado pela parte reclamante, como se comprova 

mesmo a olhos leigos, semelhante ao posto no termo de audiência, bem 

como documentos pessoais do reclamante apresentados no ato de 

contratação, comprovando a relação jurídica existente, e ainda faturas, 

cujos valores não foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação do reclamante em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. Por 

fim, destaco que a imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar as parcelas de produto 

que adquiriu da reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente 

existe, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da 

reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto com a 

reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do reclamante aos 

cadastros da Serasa e do SPC. Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta 

reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, 
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II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento), bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa – art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-95.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000306-95.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: APARECIDO GONCALVES PEREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Apenas registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal 

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. Mérito. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito, por 

dívida que não reconhece. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legitima contratação, 

cujos valores não foram adimplidos e posteriormente cedidos à reclamada, 

e que o encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. Ocorre que a Reclamada somente junta a cessão de crédito, mas 

nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou origem do 

débito. O que foi juntado ao feito foi meras reproduções das telas do 

sistema de informática, não juntando nenhum contrato assinado. Pois muito 

bem. O fato de terceiro, configurado neste caso, sendo previsível, 

realmente não exclui a obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que 

evidenciam o risco sempre presente de obtenção de crédito em nome de 

outrem exigem das empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto 

na análise da documentação, quanto na verificação de seus dados 

pessoais e cadastrais. Se isto não foi feito, houve omissão culposa da 

reclamada, tendo este fator decisivamente contribuído para que o nome da 

reclamante fosse inserido nos cadastros de proteção e restrição ao 

crédito. Não há controvérsia com relação à restrição imposta ao nome e 

CPF da pare reclamante, nada comprovando que foi efetivamente a parte 

reclamante a pessoa que requereu e usufruiu dos valores junto à parte 

reclamada. Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo de 

modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus d parte 

reclamada a comprovação de que o reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” Art. 14 do CDC: “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.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com 

outras restrições comerciais posteriores a que está sendo discutida neste 

feito, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta ação e 

condeno o reclamado a pagar ao reclamante, a título de indenização por 

danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor da 
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condenação será acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Declaro 

inexistente o débito, que deu origem às restrições comerciais discutidas 

neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Sem custas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo 

de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES PEREIRA (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000308-65.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: APARECIDO GONCALVES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal. 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. Mérito. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. Alega a parte reclamante que nada deve à parte reclamada, 

razão pela qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, 

sendo indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada 

em contestação, articulou preliminares que mereçam enfrentamento. No 

mérito, afirma, em suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência 

das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. A parte reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido, juntando apenas um áudio, porém cortado, sem 

a confirmação da contratação. Pelo que evidenciam os documentos 

trazidos com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao 

crédito, onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da 

ação, não contava com uma única restrição. A parte reclamante, na inicial, 

não comprava que às demais restrições comerciais efetivadas no seu 

nome e CPF são indevidas, concluindo-se que a restrição comercial 

imposta pela parte reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao reclamante. 

Diante disto, não há que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, que diz o seguinte: “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 sendo, pelos fundamentos acima, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes os débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos 

de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. Sem custas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARY NEUZA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000006-02.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARY NEUZA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que as 

reclamadas apresentaram contestações no prazo legal. 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. Mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C.. A parte reclamante pretende ver as partes 

reclamados condenados e judicialmente compelidos ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Alega que jamais contratou com a reclamada, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de 

legitima contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que os documentos anexados com a contestação, principalmente o áudio 

em MP3, comprovando a contratação, o consumo e o inadimplemento, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Por fim, destaco que a imprudência do 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar as parcelas de produto que adquiriu da reclamada. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE esta reclamação. Condeno a 

parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 
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intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI ALVES 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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000003-47.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VALDNEI ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme se observa do termo de 

audiência de conciliação constante dos autos sob id nº 11863391, as 

partes formularam acordo visando pôr fim a presente demanda. Dessa 

forma, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo efetuado entre as partes, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 

9.099/95, e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do seu mérito, 

conforme art. 487, III, “b”, do CPC. Proceda-se ao arquivamento imediato do 

feito, sem a necessidade de intimação das partes e/ou de seus patronos 

(Enunciado Cível n. 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso). Publicada com inserção no Sistema PJe. Cumpra-se. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES NUNES DE AMORIM (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000005-17.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EURIDES NUNES DE AMORIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme se observa do termo de 

audiência de conciliação constante dos autos sob id nº 11863521, as 

partes formularam acordo visando pôr fim a presente demanda. Dessa 

forma, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo efetuado entre as partes, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 

9.099/95, e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do seu mérito, 

conforme art. 487, III, “b”, do CPC. Proceda-se ao arquivamento imediato do 

feito, sem a necessidade de intimação das partes e/ou de seus patronos 

(Enunciado Cível n. 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso). Publicada com inserção no Sistema PJe. Cumpra-se. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-43.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000303-43.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEVI ANTONIO DE SOUZA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que o 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação marcada para 

15/02/2018 , mesmo tendo sido devidamente intimado, conforme evento ID 

11163298 e 14147130. Anoto que a presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo esta 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. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 269, I, do CPC, 

julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

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. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000246-25.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: AMANDA SILVA DE MELO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamada contra sentença proferida no presente feito, entendendo existir 

contradição. Trata-se de Reclamação na qual objetiva a parte autora a 

condenação da reclamada em danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos órgãos de 

proteção ao crédito, por dívida que não reconhece. À parte Reclamada, 

não conseguiu provar o alegado, sendo julgado o processo procedente. 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e 

materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se 

traga prova do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. A 

reclamada ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que há contradição na decisão, contudo é meramente 

protelatório. Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir 

questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado 

a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito NEGO-LHE 

PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-20.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILENE PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

8010113-20.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, SERVIÇOS PROFISSIONAIS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ILENE PEREIRA 

SANTANA REQUERIDO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração 

interposto pela parte reclamante contra sentença proferida no presente 

feito, entendendo existir erro material. Trata-se de Reclamação na qual 

objetiva a parte autora a condenação da reclamada em danos morais, por 

falha na prestação de serviços quando do funeral de sua saudosa mãe, 

onde diz que os serviços foram prestados incorretamente, pois não houve 

a devida higienização do corpo da de cujus para a realização do velório. À 

parte Reclamada, conseguiu provar que não houve falha na prestação 

dos serviços, e sim negativa da família em deslocar o corpo a cidade de 

Diamantino para a devida preparação, qual seja, a tanatopraxia, pois na 

cidade de Arenápolis não possuía uma estrutura, sendo julgado o 

processo improcedente. Destarte, em demandas em que se busca 

indenização por danos morais e materiais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, sendo dever 

da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar 

o direito invocado. A reclamante ingressa com Embargos de Declaração 

contra a sentença proferida alegando haver erro material na decisão, 

quanto ao disposto de que não havia pedido na inicial, contudo é 

meramente protelatório. Enfatiza-se que não se prestam os embargos para 

rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não 

está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 
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sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito NEGO-LHE 

PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-46.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

8010034-46.2014.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. 

REQUERENTE: CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração 

interposto pela parte reclamada contra sentença proferida no presente 

feito, entendendo existir contradição. Trata-se de embargos a execução 

na qual a reclamada alega que não houve intimação da sentença. Ocorre 

que já por duas vezes foi verificado por dois juízes diferentes qual não há 

nulidade na intimação da sentença, e que, portanto, houve o transito em 

julgado da sentença, bem como a execução transcorreu da forma mais 

correta, sendo que o julgamento dos embargos a execução, também se 

deu da mesma forma. A reclamada ingressa com Embargos de Declaração 

contra a sentença proferida e alega que há contradição na decisão, 

contudo é meramente protelatório. Enfatiza-se que não se prestam os 

embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Neste 

sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) 

PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de declaração Caráter infringente 

Inadmissibilidade Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade 

Embargos rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, 

inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 

embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de 

instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos 

de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito NEGO-LHE 

PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIKSON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000106-88.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DIKSON 

MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamante contra sentença proferida no presente feito. Em breve síntese 

da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido 

de indenização por danos morais, alegando ter descoberto a existência de 

restrição em seu nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente 

que não possuía nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi 

surpreendida ao tomar conhecimento de que o seu nome estava 

cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. A reclamada juntou no 

corpo da contestação um contrato assinado conseguiu provar a relação 

contratual com a parte, sendo condenada nos seguintes termos: Diante de 

todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 9% (nove por cento), com fulcro no artigos 81 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. A reclamante ingressa com 

Embargos de Declaração contra a sentença proferida alegando 

contradição, visto que na inicial a mesma informou que já havia tido 

relação contratual com a reclamada, mas que nunca havia contratado de 

crédito junto a instituição. Relatei o necessário. Decido. Pois bem. Em 

análise detida dos autos verifico que o embargante realmente assinou o 

contrato (cédula de crédito bancário), porém em nenhum momento foi 

juntado prova do empréstimo alegado pelo banco. Destarte, não há que se 

falar em improcedência, muito mesmo em condenação do autor em 

litigância de má-fé. Logo, diante da contradição, a modificação da 

sentença é medida de rigor. Diante do Exposto, nos termos da 

fundamentação, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, e, no mérito 

DOU-LHES PROVIMENTO para alterar, no corpo da sentença proferida, 

substituindo por: Assim sendo, julgo PROCEDENTE esta ação e condeno o 

reclamado a pagar ao reclamante, a título de indenização por danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da 

condenação será acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Declaro 

inexistente o débito, que deu origem às restrições comerciais discutidas 

neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 
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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. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000085-15.2017.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: GEOVANI 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamante contra sentença proferida no presente feito, entendendo 

existir contradição e obscuridade. Trata-se de Reclamação na qual 

objetiva a parte autora a condenação da reclamada em danos morais, por 

indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros dos órgãos de proteção ao crédito. À parte 

Reclamada, conseguiu provar que não houve falha na prestação dos 

serviços, mas que o reclamante a contratou, juntando áudio em mp3. 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e 

materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se 

traga prova do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. A 

reclamante ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida alegando haver contradição e obscuridade, contudo é 

meramente protelatório. Enfatiza-se que não se prestam os embargos para 

rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não 

está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito NEGO-LHE 

PROVIMENTO. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES (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 S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000007-84.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VERA LUCIA FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que o Reclamante, não 

compareceu à audiência de conciliação marcada para 22/02/2018 , mesmo 

tendo sido devidamente intimado, por seu advogado. Anoto que a 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo esta 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. 

Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE 

UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 269, 

I, do CPC, julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante 

a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

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. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-69.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000008-69.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VERA LUCIA FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que o 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação marcada para 

22/02/2018 , mesmo tendo sido devidamente intimado, por seu advogado. 

Anoto que a presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo 

esta 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. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 269, I, do CPC, 

julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

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. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES (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 S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

1000009-54.2018.8.11.0026, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VERA LUCIA FERNANDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, 

art. 38). Decido Compulsando os autos verifico que o Reclamante, não 

compareceu à audiência de conciliação marcada para 22/02/2018 , mesmo 

tendo sido devidamente intimado, por seu advogado. Anoto que a 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo esta 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. 

Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE 

UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no art. 269, 

I, do CPC, julgo EXTINTO da presente ação, sem resolução de mérito, ante 

a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de conciliação. 

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. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juiz de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51723 Nr: 443-44.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGA - BRASIL TRUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Carta de Citação de fls.106 retornou sem que a 

parte requerida fosse encontrada. Deste modo intimo a parte requerente 

por meio de seu representante legal, para que se manifeste no prazo de 

5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71169 Nr: 4852-24.2017.811.0088

 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: José Leandro Neves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73775 Nr: 690-49.2018.811.0088

 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: EDISMAR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE)DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55384 Nr: 1880-86.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TEREZINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b, REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado Reinaldo Luciano 

Fernandes, para se manifestar sobre a juntada de fls. 38/39, onde consta 

a informação da devolução dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 3425-89.2017.811.0088

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça, cabendo ressaltar que tratando-se de busca e 

apreensão o ato é cumprido por dois oficiais. Intimo a parte requerente, 

ainda, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73418 Nr: 477-43.2018.811.0088

 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: TEREZINHA PORFIRIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandão Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA C. MEDEIROS - OAB:, 

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA, QUERENDO, APRESENTE 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 3425-89.2017.811.0088

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 11.

 Proceda-se conforme requerido.

 Em seguida, intime-se o advogado da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54855 Nr: 1417-47.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO PRATES SILVEIRA, NELSON BIGATON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

 Ante a convocação desta Magistrada para participar de treinamento do 

BNMP, tendo sido indeferido o pedido de dispensa do referido curso, 

consoante expediente nº 0021713-24.2018.811.0000, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 1º de agosto 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 os acusados, as testemunhas de acusação e defesa, bem 

como o advogado de defesa (Dr. Gilson Hideo Tacada).

Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se a presente como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28482 Nr: 2912-44.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Augusto Monteiro 

Lopes - OAB:2433, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT, 
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MÁRIO LACERDA NETO - OAB:7448

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 246 e homologo a desistência da 

testemunha José Luiz Lepaus.

 No mais, designo audiência de instrução para o dia 22 de maio de 2018, 

às 14h30min, para oitiva da testemunha José Carlos Pereira de Souza.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intime-se a defesa e a testemunha, bem como cientifique-se o Ministério 

Público e o acusado acerca da audiência designada nos autos.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53911 Nr: 561-83.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta pela representante legal, 

Darcileia Nunes Verbeno, em desfavor de Elias da Silva Silvério, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Citado, o executado não pagou a obrigação, tendo sido decretada a sua 

prisão civil.

Ante a quitação do débito alimentar, foi revogada a prisão civil do 

executado fls. 72/72, verso. O Ministério Público às fls. 82, pugnou pela 

extinção do feito.

Ante o exposto, declaro extinta a execução, com resolução de mérito nos 

termos do art. 924, II, do NCPC.

Intime-se.

 Sirva-se a presente como mandado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53911 Nr: 561-83.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada por meio de 

seu procurador, sobre a sentença proferida às fl. 83. Dispositivo "Ante o 

exposto, declaro extinta a execução, com resolução de mérito nos termos 

do art. 924, II, do NCPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36920 Nr: 1659-79.2009.811.0088

 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: MARIA DE LURDES DA SILVA INDUSTRIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de seu representante legal, para que se 

manifeste acerca da certidão negativa de fls. 109.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 18-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MACÊDO M. DE 

ARAÚJO - OAB:OAB-DF 44.951, EDSON ALFREDO SMANIOTTO - 

OAB:OAB-DF 33.510, HYAGO CARDOSO SAMPAIO - OAB:OAB/DF 

48.843, PAULO RENATO SMANIOTTO - OAB:OAB-DF 20.215

 Vistos etc.

Trata-se de exceção de incompetência apresentada pela defesa de Yana 

Fois Coelho Alvarenga com fundamento no artigo 70 do Código de 

Processo Penal.

De acordo com a alegação da defesa, o presente juízo processante é 

incompetente para o julgamento da presente ação penal, proposta em 

desfavor da citada ré, pela suposta prática dos delitos tipificados nos 

artigos 340, caput, do Código Penal (uso de documento falso) c/c o art. 

297, caput, do Código Penal (documento público) e art. 299, parágrafo 

único (falsidade ideológica com aumento de pena), do Código Penal c/c art. 

71 do Código Penal (crime continuado), tudo em concurso material (art. 69 

do Código Penal), em razão do lugar das infrações pertencer à 

circunscrição do Município de Colniza.

 Pois bem.

 A competência territorial no processo penal é definida, em princípio, pelo 

local da infração, consoante artigo 70, caput, do Código de Processo 

Penal.

No caso dos autos, razão assiste à defesa, eis que está evidente a 

incompetência deste juízo, eis que os supostos delitos teriam sido 

praticados na Comarca de Colniza-MT.

Assim, sem maiores delongas, declaro incompetente este Juízo e 

determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca da Colniza-MT, 

oportunidade em que será analisada a resposta à acusação apresentada 

à ref. 27.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34606 Nr: 1124-87.2008.811.0088

 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: ROSELI OLIVEIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA RISSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT, Jéssica Valéria Ferreiro - OAB:12074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível.

 No curso do processo, a parte executada foi condenada ao pagamento 

da quantia de R$3.657,50 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta centavos) à parte exequente, devidamente corrigidos a partir do 

ajuizamento da ação, acrescidos de juros legais a partir da citação (fls. 

55/56).

Tentada a intimação da parte executada, esta restou infrutífera (fls. 68 - 

v).

Determinada a intimação da parte exequente para que se manifestasse 

nos autos, esta também restou prejudicada (fls. 71- v).

É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se

 o autor não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento 

do processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Anoto que, nos termos do artigo 19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, 

as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 
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curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

 Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73006 Nr: 187-28.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GOMPERTINO GOMES, GUTAINE 

CESÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc. Tendo sido aceita a proposta pelo autor do fato, acolho a 

proposta ministerial e homologo por sentença a transação penal nos 

termos do artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95. Saem os presentes intimados. 

Após o cumprimento, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos.

Quanto à petição de fls. 30/31, verifico que a procuração não encontra-se 

assinada. Assim, intime-se o advogado peticionante, via DJE, para sanar a 

irregularidade em 05 (cinco) dias. Após, vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 05.2018.DF

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 

SUPERIOR DA COMARCA DE BRASNORTE.

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte.MT, no uso de suas atribuições legais, pelo 

presente edital torna público o Gabarito Preliminar da prova realizada no 

dia 22 de março de 2018, em conformidade com o Edital n. 002.2018.DF, 

de 26 de janeiro de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico n. 

10188.2018, de 29 de janeiro de 2018.

Gabarito. Questão 01 D, 02 B, 03 B, 04 D, 05 D, 06 B, 07 C, 08 D, 09 C, 10 

B, 11 C, 12 D, 13 C, 14 A, 15 D, 16 C, 17 C, 18 D, 19 D, 20 A, 21 A, 22 B, 

23 D, 24 B, 25 C, 26 C, 27 D, 28 B, 29 D, 30 A, 31 B, 32 C, 33 C, 34 A, 35 

A, 36 B, 37 D, 38 D, 39 A, 40 A.

9. DOS RECURSOS.

9.1. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 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.

Brasnorte.MT, 23 de março de 2018.

Dr. Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22611 Nr: 325-71.2009.811.0100

 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: RPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposta por RONALDO PEREIRA 

JESUS em face de PEDRO GASTALDIN.

Tendo em vista a certidão de fl. 204, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o NCPC dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa 

atualizado – índice INCPC-.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22752 Nr: 464-23.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhaes de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11746/mt, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Determino a expedição de alvará de 50% dos valores retro depositados 

em favor do perito nomeado, intimando-se o mesmo para realize a perícia 

no prazo de 30(trinta) dias. Intimem-se as partes para que indiquem 

assistente técnico no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23946 Nr: 178-11.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS SANTOS 

MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:MT - 5258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme de 

Mendonça Lopes - OAB:98.709, RENATO DE P. BONILHA - OAB:3.844

 Certifique-se se a perícia anteriormente determinada foi realizada ou não.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52648 Nr: 1060-65.2013.811.0100

 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: OBADIAS JANUÁRIO BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÉZIO MÁXIMIANO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 547 de 688



 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida na inicial 

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Autor, assim, 

CONDENO o REQUERIDO perda do veículo descrito na inicial – 

consolidando a propriedade do mesmo na propriedade do autor para 

qualquer fim legal -, determinando que como condição para consolidação 

da propriedade supracitada que o autor deposite em juízo o valor recebido 

(13 mil reais) deduzido os valores referente aos honorários advocatícios 

contratuais (3,6 mil reais) e custas e taxas judiciais(iniciais e residuais), 

devendo todos valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

da data da propositura da ação , em favor do requerido, no prazo de 

10(dez) dias, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido REQUERIDO no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – 

índice INPC-.Após o transitado em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1468-17.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, considerando que o Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB – MT 

21.907, nomeado como dativo (ref.: 28) apresentou resposta à acusação 

(ref.: 33), ARBITRO a título de honorários advocatícios para o mencionado 

causídico o importe de 2 (dois) URH’s.

Lado outro, em razão da petição contida à ref.: 96 deste feito, ao tempo 

em que revogo a nomeação contida à ref.: 36 dos autos, NOMEIO como 

defensora dativa a Dra. Tatisa Maiara de Azevedo OAB – MT 24.312/B, 

advogada militante nesta Comarca, que deverá ser intimada da aludida 

nomeação, para promover a defesa do acusado Izequias Alves Pereira, 

mormente, realização da audiência de instrução e julgamento e demais 

atos processuais subsequentes.

Sendo que, em não havendo recusa desta nomeação, intime-se o 

mencionado denunciado do referido ato.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício/título 

executivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51414 Nr: 951-85.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, HDSR, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welinton José Serpa Gil - 

OAB:4812/MT

 Vistos etc.

Em tempo, determino que o mandado de prisão seja expedido com validade 

de 01 ano.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado/ofício/precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59285 Nr: 292-37.2016.811.0100

 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: LUCIANA KURZYDLOVSKI MIKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos em audiência.

Inicialmente revogo o despacho anterior.

Ato contínuo, DEFIRO o requerimento da requerente e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova nos presentes autos, visto que caracterizada 

a relação de consumo e que estão preenchidos os requisitos do Código de 

Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII do CDC).

Em seguida, DETERMINO a abertura de vistas à parte requerida para 

apresentação de Contestação no prazo de 15 (quinze) dias, após 

ABRA-SE VISTA à parte autora para apresentação de Impugnação à 

Contestação também no prazo de 15 (dias). Após, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade dos atos processuais e retornem os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Intimem-se via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 1210-07.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maike Francisco Lipsch - 

OAB:OAB/MT 18.081, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos em audiência.

 Inicialmente, declaro por encerrada a instrução criminal. Abra-se vistas 

dos autos às partes no prazo legal e sucessivo de 05 (cinco) dias, 

primeiro ao representante do Ministério Público e, após para a defesa, 

para apresentações das alegações finais e, em seguida, voltem-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65793 Nr: 1572-09.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 Inicialmente, declaro por encerrada a instrução processual. Ato contínuo, 

determino a abertura de vistas dos autos às partes no prazo legal e 

sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro ao representante do Ministério 

Público e, após pela defesa para apresentações das alegações finais na 

forma de memoriais e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 2920-62.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos em audiência.

DESIGNO audiência de instrução criminal especificamente para a oitiva das 

testemunhas Agata Geovanna Paulino Dias (vítima) e Fabia Cristina 

Menezes Araujo para a data de 17/05/18 às 14h00min.

 Intimem-se pessoalmente as testemunhas, sendo que, no caso da vítima 

Agata Geovanna Paulino Dias, a mesma deverá ser conduzida 

coercitivamente para comparecimento à audiência ora marcada, devendo 

ser acompanhada por um representante legal responsável pela menor.

O RÉU, O ADVOGADO DE DEFESA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO SAÍRAM INTIMADOS EM AUDIÊNCIA.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 
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(mandado/oficio/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51882 Nr: 312-33.2013.811.0100

 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: NELDO DILLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LIZZONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14.787, Erlon Sales - OAB:16.094

 Intime-se o requerido para que se manifeste acerca dos documentos retro 

juntados pelo requerente, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 518-23.2008.811.0100

 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: ROSENIRA ALVES CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIENE CÉLIA FERREIRA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1561523 -

 Rementem-se os autos ao TRF1 com as baixas e anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 1077-04.2013.811.0100

 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: CPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA DE FILHOS MENORES, ALIMENTOS 

E PARTILHA movido por CLÁUDIO PINTO LOPES em face de ELZA 

RODRIGUES SILVA, todos qualificados nos autos, alegando em síntese, 

que as partes estabeleceram união estável por aproximadamente 15 anos, 

tendo dessa união resultado 3 filhos menores.

Vista ao MPMT para que requeira o que lhe for de direito e tente obter 

extrajudicialmente um acordo entre os interessados, no prazo de 20(vinte) 

dias, sob pena de preclusão.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23799 Nr: 1357-18.2008.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIS CLEITON RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para manifestar sobre documentos novos juntados 

nos autos em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32619 Nr: 339-49.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA JULIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Intimar a parte autora para manifestar no prazo de 10 dias, sobre o 

retorno dos autos a 2º intância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35836 Nr: 86-90.2016.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETH GOMES DIAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAÃO FREIRE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895-MT

 Intimar partes para pagar custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38744 Nr: 953-49.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO BATISTA DE MORAIS - 

OAB:8.459/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIAMAR CAETANO DA 

SILVA - OAB:14.292

 Intimar partes para no prazo de 05 dias, manisfestarem sobre o laudo de 

avaliação de fls. 73/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 1013-22.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Intimar a parte autora para apresentar impugnação a contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 556-24.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ANTONIO PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., HAMILTON 

SIMÕES DA SILVA, ARCOPLAN CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCÃO - OAB:16.775-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Intimar parte autora, para manifestar sobre carta precatória devolvida no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32613 Nr: 332-57.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB: 13.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar autor para manifestar sobre os cálculos de fls 97, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 935-38.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA PELO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38981 Nr: 1115-44.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar autor para manifestar sobre certidão de fls. 28 em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1597-89.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar autor para manifestar sobre cerdidão de fls 59/60 em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 828-18.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar autor para manifestar em 10 dias sobre certidão de oficial de 

justiça de fls. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25007 Nr: 23-75.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL INÁCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre a implantação do beneficio noticiado à fl. 

111, bem como manifestar sobre possivel alteração dos calculos 

homologados à fl.95.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52096 Nr: 78-53.2010.811.0101

 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): SELMO BERNARDINE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:OAB/MT 10.937, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sorriso/MT com a finalidade de Avaliação do bem penhorado, 

devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de 

pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória 

para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101577 Nr: 697-02.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - 

ME, RUBENS MICHEL HEINTZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:OAB-MT 8194-A

 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 Ato Deprecado, 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 - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83268 Nr: 552-82.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI PAULO HENN BOENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de colher declarações da Vítima à Comarca de Sinop/MT, via 
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malote digital, devendo o(a) advogado do(a) parte acompanhar o 

andamento da deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90801 Nr: 8648-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS, ASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT - 16.044, EDNALDO COLLI - OAB:MT-18.247

 Autos n. 8648-82.2016.811.0101 (Id. 90801)

Ação Penal

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: VALDIR ANTONIO DA SILVA

Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pelo condenado às fls. 

522/523.

 Intime-se o advogado, via DJE, para apresentar as razões do recurso, no 

prazo de 08 (oito) dias (art. 600, CPP).

2. Após, abra-se vista a parte recorrida (acusação) para oferecimento de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias.

 3. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

4. Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101134 Nr: 486-63.2018.811.0101

 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): Walter de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTER DE MELLO, Cpf: 08086559149, 

Rg: 3512419, Filiação: Zilda de Mello e Ilsão de Mello, data de nascimento: 

03/12/1951, natural de Martinópolis-SP, divorciado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação civil pública ambiental decorrente de 

Inquérito Civil instaurado sob o n.° 00920-053/2016, em face de Walter de 

Mello, com a finalidade de compelir o investigado a proceder à declaração 

da reserva legal do imóvel rural de sua propriedade, descrito na matrícula 

n. 1.869, com fundamento na Lei n. 12.651/2012 (novo código florestal 

brasileiro).

Despacho/Decisão: Autos Virtuais (Id. 101134)Ação Civil Pública 

Ambiental Vistos.1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais.2. Cite-se a parte requerida, por edital, para apresentação de 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, III), no prazo de 20 

(vinte) dias.3. Fique a parte ré advertida de que a falta de contestação 

implicará na presunção de que admitiu como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora (CPC, art. 344).4. Nomeio para a defesa do 

Requerido o Defensor Público atuante na Comarca.5. Decorrido o prazo do 

edital, certifique-se e abra-se vista à Defensoria Pública desta Comarca 

para apresentação de contestação, no prazo legal.6. Após, ao Ministério 

Público.Cláudia, 02 de março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 22 de março de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86407 Nr: 789-82.2015.811.0101

 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): ANILDO BROMBATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANILDO BROMBATI, Cpf: 36126454049, 

Rg: 853.573, Filiação: Renol Brombati e Leonor Viapana Brombati, data de 

nascimento: 28/04/1957, natural de Cacique Doble-RS, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental movida pelo 

Ministério Público em face dos requerido acima descrito, visando a 

regularização e a averbação da área de Reserva Legal do imóvel rural de 

sua propriedade, sob a matrícula 331.

Despacho/Decisão: Autos Virtuais (Id. 86407)Ação Civil PúblicaAutor: 

MINISTÉRIO PÚBLICORequerido: ANILDO BROMBATIVistos.1. Recebo a 

inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.2. Cite-se a parte 

requerida para apresentação de resposta no prazo legal (CPC, art. 297).3. 

Fique a parte ré advertida de que a falta de contestação implicará na 

presunção de que admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pela parte 

autora (CPC, arts. 285 e 319).4. Int.5. Diligências necessárias.Cláudia, 16 

de julho de 2015.THATIANA DOS SANTOSJuíza 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, MARYANE LARISA DE 

SOUZA, digitei.

Cláudia, 19 de março de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99491 Nr: 3057-41.2017.811.0101

 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: ZELIO PEDRO CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVAREZ SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ALVAREZ SANCHES, Cpf: 

10686339991, Filiação: Eladia Carmona Alvarez e Francisco Sanches, 

data de nascimento: 16/10/1924, natural de Bariri-SP, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS

Resumo da Inicial: Ação de Usucapião ajuizada por ZELIO PEDRO CENCI 

em face de FRANCISCO ALVAREZ SANCHES, referente ao imóvel: Lote 

nº57-A (cinquenta e sete A), com área de 60,50 has (sessenta hectares e 

cinquenta ares), situado no Bairro Lenita, Gleba Celeste 5ª parte, Município 

de Cláudia, Estado de Mato GrossoO Requerente adquiriu o imóvel 

mediante contrato verbal, e faz uso da posse por 29 (vinte e nove) anos, 

pois bem, requer como finalidade obter que seja declarada adquirida, 
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mediante usucapião, a propriedade imóvel, bem como os documentos do 

referido imóvel.

Despacho/Decisão: Vistos.1.Recebo a inicial, posto preenchidos seus 

requisitos legais.2.CITE-SE o Requerido, cujo nome encontra-se registrado 

o imóvel usucapiendo por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente resposta, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, do CPC/2015). 

3.CITEM-SE, ainda por edital, eventuais interessados, com prazo de 30 

(trinta) dias, conforme o art. 259 do CPC/2015.4. CITEM-SE, pessoalmente, 

os confinantes, conforme art. 246, §3º do CPC/2015. 5.INTIMEM-SE o 

MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, o ESTADO DE MATO GROSSO e a UNIÃO, 

mediante carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia do mapa e 

do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do Código de Processo Civil/2015).6. Diligências 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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 23 de março de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99491 Nr: 3057-41.2017.811.0101

 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: ZELIO PEDRO CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVAREZ SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ALVAREZ SANCHES, Cpf: 

10686339991, Filiação: Eladia Carmona Alvarez e Francisco Sanches, 

data de nascimento: 16/10/1924, natural de Bariri-SP, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

Resumo da Inicial: Ação de Usucapião ajuizada por ZELIO PEDRO CENCI 

em face de FRANCISCO ALVAREZ SANCHES, referente ao imóvel: Lote 

nº57-A (cinquenta e sete A), com área de 60,50 has (sessenta hectares e 

cinquenta ares), situado no Bairro Lenita, Gleba Celeste 5ª parte, Município 

de Cláudia, Estado de Mato GrossoO Requerente adquiriu o imóvel 

mediante contrato verbal, e faz uso da posse por 29 (vinte e nove) anos, 

pois bem, requer como finalidade obter que seja declarada adquirida, 

mediante usucapião, a propriedade imóvel, bem como os documentos do 

referido imóvel.

Despacho/Decisão: Vistos.1.Recebo a inicial, posto preenchidos seus 

requisitos legais.2.CITE-SE o Requerido, cujo nome encontra-se registrado 

o imóvel usucapiendo por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente resposta, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, do CPC/2015). 

3.CITEM-SE, ainda por edital, eventuais interessados, com prazo de 30 

(trinta) dias, conforme o art. 259 do CPC/2015.4. CITEM-SE, pessoalmente, 

os confinantes, conforme art. 246, §3º do CPC/2015. 5.INTIMEM-SE o 

MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, o ESTADO DE MATO GROSSO e a UNIÃO, 

mediante carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia do mapa e 

do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do Código de Processo Civil/2015).6. Diligências 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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 23 de março de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70390 Nr: 1995-22.2015.811.0105

 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: JOCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, 

artigo 701 da CNGC, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação da parte autora 

para impugnar a contestação no prazo legal.

Escrivã

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87687 Nr: 1418-39.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos;

Trata-se de processo executivo de pena do recuperando CELSON 

PEREIRA DA SILVA, composto por uma guia de execução penal.

Ao cálculo.

Após, abra-se vista dos autos às partes, para manifestação, tomando-se 

as providências necessárias para a juntada de atestados carcerário e de 

trabalho, se houverem.

Por fim, proceda-se a realização dos exames previstos nos artigos 5º e 8º 

da LEP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63507 Nr: 915-91.2013.811.0105

 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: Josias Cler da Silva

 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.

Trata-se de ação de Aposentadoria por Idade Rural envolvendo as partes 

em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 05/51.

Às fls. 102 este juízo redesignou audiência de Instrução e julgamento, a 

qual restou infrutífera, uma vez que a parte autora não compareceu à 

solenidade.

Em audiência realizada às fls. 106, foi determinada a intimação da parte 

requerente para apresentar justificativa do não comparecimento à 

solenidade, a qual deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 109).

É breve o relatório. Decido.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Desta forma, não existe compatibilidade lógica para o prosseguimento do 
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processo, motivo pelo qual, com fundamento no princípio da eficiência e da 

racionalização do serviço, deve este ser extinto sem resolução de mérito.

Por derradeiro, ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o requerente, promover nova ação junto ao 

poder judiciário, se assim entender conveniente.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

De consequência, com fulcro no art. 485, § 2º, do CPC, condeno a parte 

autora às custas e despesas processuais, cuja cobrança ficará 

suspensa por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 1812-22.2013.811.0105

 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: Augusto Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018, às 14h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Remetam-se os autos ao Instituto requerido mediante carga para fins de 

intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71801 Nr: 669-90.2016.811.0105

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FLORENTINO DA SILVA, JORGE 

FLORENTINO DA SILVA, VALDILEIS FLORENTINO DA SILVA, VALDECIR 

FLORENTINO DA SILVA, NEIDE APARECIDA DA SILVA, ROSINEIDE 

FLORENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação proposta pelas partes em epígrafe com o fito de se obter 

alvará judicial para levantamento de valores que pertenciam ao ‘de cujus’.

Na forma do art. 719, inciso VII, do CPC, processar-se-ão sob o 

procedimento de jurisdição voluntária os pedidos de expedição de alvará 

judicial.

 Com efeito, o art. 721 do CPC, determina que todos os interessados serão 

citados para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, as Fazendas Públicas também serão ouvidas nos casos em 

que tiver interesse – art. 722 do CPC.

Somente ao final do procedimento – e desde que atendidos os requisitos 

legais - é que o alvará será expedido.

Perfilhando detidamente os autos é possível verificar que alguns dos 

interessados/herdeiros não foram citados.

Destarte, na mesma toada da r. cota ministerial de fls. 49/51, INTIMEM-SE 

novamente os requerentes, por meio de seu advogado, para que se 

manifestem sobre as cartas precatórias devolvidas, promovendo 

diligências/indicando endereços para citação dos interessados/herdeiros.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62661 Nr: 49-83.2013.811.0105

 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: Marcos Alexandre Gonçalves

 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.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - opôs EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO com o escopo de sanar suposta omissão existente na 

sentença de fls. 73/75.

É o sucinto relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

 Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que sanada a omissão/contradição/obscuridade haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

O próprio legislador conceituou omissão no art. 1.022, parágrafo único, do 

CPC, fazendo-se remissão ao art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

 Impende frisar que não há se falar em omissão quando o magistrado 

adotar entendimento dissonante daquele esperado pela parte.

Pois bem.

Perlustrando os autos denoto que a parte embargante discorda da tese 

jurídica adotada pelo Juízo, manejando os embargos declaratórios em voga 

como escopo modificar o teor da decisão.

 Com efeito, o Juízo prolatou a sentença embargada de maneira 

fundamentada, interpretando a legislação em vigor como ditou o seu 

convencimento.

Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta a ensejar o 

manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento destes é a 

medida a se impor.

Inclusive, é neste sentido a jurisprudência remansosa dos Tribunais 

pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INDICAÇÃO, NO ARESTO EMBARGADO, DE VÍCIO DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO 

EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, RELATIVO À REGULARIDADE 

FORMAL - NÃO ATENDIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Os 

embargos declaratórios nos quais não se declina qualquer vício, 

supostamente cometido pelo órgão julgador, de obscuridade, contradição 

ou omissão, não podem ser conhecidos, por ausência de pressuposto 

extrínseco de admissibilidade relativo à regularidade formal. (TJMG - 

Embargos de Declaração-Cv 1.0024.12.049404-2/003, Relator(a): Des.(a) 

Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

01/11/2016, publicação da súmula em 22/11/2016).

Repise-se que é a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições o que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

 No caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do 

que a reconsideração da decisão, isto é, que um magistrado da mesma 

instância revise a sentença prolatada por seu par.

Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

 Ante o exposto, uma vez que não está presente uma das hipóteses do 

art. 1.222 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

INTIMEM-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63859 Nr: 1265-79.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Pereira da Silva, Sérgio Ronato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELSON PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

349.554.532-87, Rg: 424603, Filiação: Izaura Pereira da Silva e Benício 

Euzébio da Silva, data de nascimento: 14/09/1971, brasileiro(a), natural de 

Vera Cruz do Oeste-PR, solteiro(a), lavrador, Telefone 66 9 8108 8193 e 

atualmente em local incerto e não sabido SÉRGIO RONATO DA SILVA, Cpf: 

77821254215, Rg: 000837635, Filiação: Izaura Pereira da Silva e Benício 

Euzébio da Silva, data de nascimento: 17/10/1982, brasileiro(a), natural de 

Espigão do Oeste-RO, solteiro(a), pecuarista, Telefone 66 8113-4120. 

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-18.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFEEIRA UNIÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

 

Número do Processo: 8010076-18.2015.811.0105 Tipo de ação: Ação de 

Cobrança Promovente: Gabriel Coutinho Promovido: Cafeeira União Data e 

horário: quinta-feira, 22 de março de 2018, 14:00 horas. PRESENTES 

Juiz(a) : Dr.(a) Ricardo Frazon Menegucci Advogado: Daniel de Souza 

Teixeira - OAB-MT 20.617/B Promovente: Gabriel Coutinho Testemunha: 

Paulo Cordeiro Lucio Testemunha: Mauro Cordeiro Lucio OCORRÊNCIAS 

Declarada aberta a audiência, constatou a presença dos acima 

apontados. Ausentes o representante legal da empresa requerida e sua 

advogada, embora ambos devidamente intimados para esta solenidade. 

Nesta solenidade colheram-se os depoimentos das testemunhas Paulo 

Cordeiro Lucio e Mauro Cordeiro Lucio. Todo o material coletado ficou 

registrado mediante arquivo audiovisual. Dada a palavra ao advogado da 

parte promovente, este se manifestou nos seguintes termos: “M.M. Juiz, 

requer, tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

a audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 a aplicação da revelia reputando como verdadeiro os fatos 

narrados na inicial e as provas testemunhais ora produzidos a imediata 

sentença condenando a parte requerida ao pagamento dos valores 

constantes na inicial com juros de mora a contar da data do fato, qual seja 

11 de junho de 2015. Requer, também, a condenação da parte requerida 

em litigância de má-fé em 20% do valor da causa”. DELIBERAÇÕES Pelo 

M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., Relatório dispensado – art. 

38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO fundamentadamente. Na forma do 

art. 20 da Lei n. 9.099/95, o não comparecimento da parte requerida à 

audiência de instrução e julgamento tem como consequência a revelia, 

cujo efeito é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

ocupante do polo ativo da relação jurídica processual. Uma vez que a 

parte requerida foi devidamente intimada e não compareceu a esta 

solenidade, a decretação de sua revelia é a medida a se impor. Destarte, 

DECRETO a revelia da parte requerida, presumindo-se verdadeiros os 

fatos alegados pelo requerente na peça isagógica. Reza o art. 389 do CC 

que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, 

mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais 

regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Sem maiores 

delongas, a decretação da revelia da parte requerida importa na 

presunção de veracidade do alegado na exordial, motivo pelo qual possui 

força probante as declarações do requerente. Nesta senda, presume-se 

realizado entre as partes o contrato de compra e venda, bem como o 

inadimplemento da parte requerida, sendo de se ver a condenação desta 

ao pagamento da dívida, acrescida de juros de mora e corrigida 

monetariamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, RESOLVENDO O MÉRITO, para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de R$ 6.942,56 (seis mil novecentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). A correção monetária 

será feita pelo índice INPC, incidindo a partir do vencimento da obrigação, 

enquanto os juros moratórios, no importe de 1% (um por cento), desde a 

citação. ISENTO do pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 9.099/95. Transitado em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário”. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Tamiris dos Santos Bragança, 

estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Ricardo Frazon Menegucci Juiz substituto Daniel de 

Souza Teixeira Gabriel Coutinho Advogado Promovente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-18.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFEEIRA UNIÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

 

Número do Processo: 8010076-18.2015.811.0105 Tipo de ação: Ação de 

Cobrança Promovente: Gabriel Coutinho Promovido: Cafeeira União Data e 

horário: quinta-feira, 22 de março de 2018, 14:00 horas. PRESENTES 

Juiz(a) : Dr.(a) Ricardo Frazon Menegucci Advogado: Daniel de Souza 

Teixeira - OAB-MT 20.617/B Promovente: Gabriel Coutinho Testemunha: 

Paulo Cordeiro Lucio Testemunha: Mauro Cordeiro Lucio OCORRÊNCIAS 

Declarada aberta a audiência, constatou a presença dos acima 

apontados. Ausentes o representante legal da empresa requerida e sua 

advogada, embora ambos devidamente intimados para esta solenidade. 

Nesta solenidade colheram-se os depoimentos das testemunhas Paulo 

Cordeiro Lucio e Mauro Cordeiro Lucio. Todo o material coletado ficou 

registrado mediante arquivo audiovisual. Dada a palavra ao advogado da 

parte promovente, este se manifestou nos seguintes termos: “M.M. Juiz, 

requer, tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

a audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 a aplicação da revelia reputando como verdadeiro os fatos 

narrados na inicial e as provas testemunhais ora produzidos a imediata 

sentença condenando a parte requerida ao pagamento dos valores 

constantes na inicial com juros de mora a contar da data do fato, qual seja 

11 de junho de 2015. Requer, também, a condenação da parte requerida 

em litigância de má-fé em 20% do valor da causa”. DELIBERAÇÕES Pelo 

M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., Relatório dispensado – art. 

38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO fundamentadamente. Na forma do 

art. 20 da Lei n. 9.099/95, o não comparecimento da parte requerida à 

audiência de instrução e julgamento tem como consequência a revelia, 

cujo efeito é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

ocupante do polo ativo da relação jurídica processual. Uma vez que a 

parte requerida foi devidamente intimada e não compareceu a esta 

solenidade, a decretação de sua revelia é a medida a se impor. Destarte, 

DECRETO a revelia da parte requerida, presumindo-se verdadeiros os 

fatos alegados pelo requerente na peça isagógica. Reza o art. 389 do CC 

que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, 

mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais 
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regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Sem maiores 

delongas, a decretação da revelia da parte requerida importa na 

presunção de veracidade do alegado na exordial, motivo pelo qual possui 

força probante as declarações do requerente. Nesta senda, presume-se 

realizado entre as partes o contrato de compra e venda, bem como o 

inadimplemento da parte requerida, sendo de se ver a condenação desta 

ao pagamento da dívida, acrescida de juros de mora e corrigida 

monetariamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, RESOLVENDO O MÉRITO, para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de R$ 6.942,56 (seis mil novecentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). A correção monetária 

será feita pelo índice INPC, incidindo a partir do vencimento da obrigação, 

enquanto os juros moratórios, no importe de 1% (um por cento), desde a 

citação. ISENTO do pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 9.099/95. Transitado em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário”. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Tamiris dos Santos Bragança, 

estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Ricardo Frazon Menegucci Juiz substituto Daniel de 

Souza Teixeira Gabriel Coutinho Advogado Promovente

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76547 Nr: 3216-87.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o teor do AR juntado à ref. 09, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, isto no prazo de 15 (dias);

2. Após, com manifestação ou decurso de prazo, CERTIFICAR e 

conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79536 Nr: 728-28.2018.811.0099

 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: CJS, AODSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GHELLER - OAB:11531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Verifica-se que na Inicial não houve requerimento para a concessão de 

assistência judiciária gratuita, bem como não houve o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, conforme certificado à ref. 02.

Por isto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, por meio de seu procurador, para que emende 

a inicial, para requerer o benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se 

assim quiser, o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das 

custas processuais, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, parágrafo único, do 

CPC.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65665 Nr: 518-79.2015.811.0099

 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 VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C M PEREIRA - ME, ADRIANI DE SOUZA 

BARBOSA, ANA CLÁUDIA MARTINS PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça (ref. 15), à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para se manifestar quanto ao bem oferecido 

em penhora pelo executado (um terreno escriturado com área de 375,00 

M², situado na zona residencial “ZH – 03”, do loteamento urbano no 

município de Juruena-MT, devidamente matriculado sob nº 37500 do livro 

02–ER, registrado na 3ª circunscrição imobiliária – 6º ofício de Cuiabá – 

MT, terreno localizado na Rua Machado de Assis, nº 26, Bairro Centro, lote 

17, quadra 81, próximo ao centro educacional Arco-íris, Juruena/MT);

2. Após, com manifestação ou decurso de prazo, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 1324-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:OAB/MT 20.858A, ELTON ANTONIO RAUBER - OAB:OAB/MT 

19.692, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.861A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIA-SE como inventariante JORGE JOSÉ MIGLIORANZA.IV 

CONCLUSÃONo mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR o inventariante acerca da 

nomeação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

declaração de renda da falecida referente ao último exercício ou 

documentos que comprovem a inexistência de bens deixados, bem como 

para que apresente as suas declarações, a atribuição de valor aos bens 

do espólio e o plano de partilha, no mesmo prazo (art. 664 do CPC);

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71184 Nr: 2253-16.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Vistos...
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Considerando que a parte-exequente constituiu advogado (ref. 18), sendo 

incumbência da exequente a atualização da dívida, deve a parte-autora 

apresentar a planilha de cálculo, conforme determinado na decisão 

anterior.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo legal, apresente a planilha de cálculos atualizada do débito 

alimentar;

2. Após, CITAR o devedor executado, nos termos do artigo 528 do Código 

de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

exequendo com os acréscimos legais, a serem depositados na conta 

bancária da representante do exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, consignando que 

poderá ser protestado o pronunciamento judicial e decretada sua prisão 

civil por até 03 (três) meses (art. 528, §3º, do CPC);

3. Havendo manifestação no sentido de impossibilidade de pagamento, 

VISTAS à parte-autora e ao Ministério Público (caso não coincidentes);

4. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, conclusos para 

análise da possibilidade de decretação de prisão civil;

5. Comprovando o pagamento, conclusos para sentença de extinção;

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79595 Nr: 760-33.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, uma vez constatada a diversidade de ritos das execuções de 

alimentos pela prisão e pela penhora, revela-se inapropriada a cumulação 

de execuções utilizando concomitantemente as duas técnicas, 

considerando que tal cumulação está longe de garantir a efetividade 

processual. Por todo o narrado, nos termos do art. 321 do CPC, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a Inicial, devendo:a)Especificar o rito da execução 

de alimentos;b)Se for o caso, atualizar a tabela de cálculos. Por fim, 

frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, parágrafo único, do 

CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 22 de março de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78431 Nr: 52-80.2018.811.0099

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Foi juntada pelo Estado de Mato Grosso a notícia de que a partir do dia 

25.02.2018 seriam disponibilizados 04 auxiliares de turma para Escola 

Estadual Aline Maria Teixeira, número equivalente à quantidade de alunos 

portadores de necessidades especiais matriculados na referida Instituição 

de Ensino.

Juntaram-se, ainda, documentos.

 Com tal informação, seria interessante ouvir o Ministério Público.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

2. Havendo algum pleito do Ministério Público que dependa de 

manifestação do Estado, intimar para tanto;

3. Do contrário (ou após a manifestação do Estado), conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79541 Nr: 730-95.2018.811.0099

 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: VALDEIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo:1.Pormenorizar qual o fundamento 

da atribuição do valor da causa, com todas as consequências pertinentes, 

devendo haver eventual correção;2.Apresentar argumentos (documentos, 

novas alegações, etc.) visando a “comprovar” o preenchimento dos 

pressupostos para a concessão da “gratuidade judiciária”. Não juntando, 

deve-se providenciar o recolhimento de custas e demais pertinentes à 

espécie (já com base no valor corrigido, se for o caso). Por fim, frisa-se a 

necessidade de se atentar ao art. 321, p. único, do 

C P C . I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28024 Nr: 534-48.2006.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANES LOPES - Vulgo "Juca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61741 Nr: 130-50.2013.811.0099

 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: RODRIGO GONÇALVES DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 130-50.2013.811.0099

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: RODRIGO GONÇALVES DUBIELLA
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PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): Requerente: Rodrigo Gonçalves Dubiella, Cpf: 

02338208170, Rg: 19631200 Filiação: Lucia Gonçalves Dubiella, 

brasileiro(a), natural de Alta floresta-MT, , Endereço: 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$ 460,57( quatrocentos e sessenta reais e 

cinquenta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 13. 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, 23 de março de 2018.

Juliana Luiza Haupenthal Berwanger

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10304 Nr: 110-79.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENO JOSÉ SCHIBFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Alceno José Schibff Filiação: 

, brasileiro(a), , Endereço: Local incerto e não sabido

Valor das Custas Processuais: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.

Prazo para pagamento:5 DIAS

Pagamento 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.

Nome e cargo do digitador:Elaine Castanha Bonavigo

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 3982-43.2017.811.0099

 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: NADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0254/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 21.02.2018, às 

10h00min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 14.05.2018, às 10h20min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR o requerente e a requerida, nos moldes da decisão de ref: 4;

2. CIÊNCIA ao Ministério;

3. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50178 Nr: 2269-34.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 Processo nº: 2269-34.2017.811.0034 (Código: 50178)

DESPACHO

VISTOS, etc.

Tendo em vista a informação através do Oficio 119/2018/MPE, o qual o 

douto Promotor de Justiça informou que foi designado a cumular com a 

promotoria da comarca de Juscimeira e que por este motivo estará 

ausente desta comarca nas segundas e terças-feiras. Assim, necessário 

a redesignação das audiências criminais designadas para as 

terças-feiras.

Portanto, visando a celeridade processual, ANTECIPO a audiência retro 

designada para o dia 12.04.2018 às 13h30 (MT).

Comunique-se o juízo deprecante quanto à nova data de audiência.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se o (s) Advogado (s) de Defesa.

 Intime-se ao acusado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário com a urgência que o caso requer.

 Dom Aquino – MT, 22 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 1199-84.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Lacerda, Francisco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Dom Aquino Indústria e Comércio 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aramitan Faria Cassiano Jorge 

de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - OAB:1792-A/MT, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, para que se 

manifeste no prazo legal acerca da Carta Precatória devolvida de 

fls.72/73.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30111 Nr: 789-31.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Nolasco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Henrique Assis Nunes - 

Procurador Federal do - Inss - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte autora, através de 

seus advogados, para querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, referente a exceção de pré-executividade de interposta pela parte 

Requerida, fls.181/189.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 596-86.2018.811.0093

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 13.043/2014, DEFIRO, liminarmente, a busca 

e apreensão pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se os bens e os documentos do veículo com o autor, na 

pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o endereço completo do 

depositário e competindo ao autor.Consigo que, 05 (cinco) dias após 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (art. 3º, §1º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/2004) 

Executada a liminar, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 

1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56).Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição.Concedo os benefícios do art. 212 e 846 do Novo 

Código de Processo Civil.DETERMINO que as intimações/notificações 

sejam feitas em nome dos i. Advogado DR. ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB/PR 39.274, proceda-se a secretaria o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77449 Nr: 916-10.2016.811.0093

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 36, nomeio o Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, 

regularmente inscrito no cadastro de advogados OAB/MT nº 24542/A, 

para patrocinar os interesses do indiciado.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112125 Nr: 4095-33.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Amancio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruby de Carvalho - 

OAB:21.568-OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dada a dúvida fundada em informação de que o requerente, advogado 

excluído dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, não está 

devidamente representado, eis que o causídico Ruby de Carvalho é seu 

pai e possui domicílio profissional no Estado de Minas Gerais, intime-o para 

que apresente petição com firma reconhecida, bem como cópia da carteira 

profissional autenticada.

 Oficie-se à OAB em razão das inúmeras ações protocolizadas nesta 

comarca pelo causídico Ruby de Carvalho, haja vista a ausência de 

inscrição suplementar.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103850 Nr: 3890-38.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Vani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37947 Nr: 141-23.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fusari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87878 Nr: 1099-67.2014.811.0087

 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: Eliane de Freitas Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Augusto 

Bittencourt-FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 
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OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756 RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes recorridas (requeridas) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87877 Nr: 1098-82.2014.811.0087

 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: Geneci Caon Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Augusto 

Bittencourt-FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756 RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes recorridas (requeridas) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111234 Nr: 3570-51.2017.811.0087

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:AOB/MT 1.082

 Nos termos do art. 581, IV, do CPP, recebo o presente recurso em sentido 

estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, restando presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens (CPP, art. 583, II).

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14670 Nr: 1426-61.2004.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A, Agostinho Fin, Ademar Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3.889-OAB/MT, Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Intimação do Dr. Edcleiton Meneghini para no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas proceder com a devolução das paginas retiradas indevidamente dos 

autos sob pena de serem tomados as medidas legais, quanto a retirada 

indevida das páginas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86389 Nr: 35-22.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do 

substabelecimento.

Havendo documentação comprovando a legitimidade da propriedade da 

arma de fogo, bem como registro nos órgãos competentes, DEFIRO o 

pedido de restituição da arma de fogo apreendida no processo (PISTOLA 

TAURUS MODELO 59T CALIBRE 380 N. KGS00846) ao seu legítimo 

proprietário (ALEXANDRO PEREIRA DE SOUZA).

Conquanto o despacho designando a presente audiência tenha sido 

proferido em 19.01.2018, a tentativa de intimação da testemunha de 

defesa somente ocorreu na véspera da audiência, em 21.03.2017. Assim, 

a proximidade da tentativa de intimação com a realização do ato, 

conjugada com a profissão declarada da testemunha está a justificar ao 

deferimento na designação de novo audiência para sua oitiva. Destarte, 

designo audiência em continuação para o dia 12.04.2018, às 16h20min, 

para coleta do depoimento da testemunha de defesa Sr. Valdemir Fontana.

Extraia-se cópia das folhas 112 em diante, incluindo a presente ata, e 

encaminhe-se para a direção do foro para apuração do motivo da demora 

no cumprimento do mandado pelo oficial de justiça e eventual aplicação 

das consequências previstas no art. 93 do Código de Processo Civil.

Sai a defesa intimada.

Expeça-se o mandado de intimação da testemunha faltante e cumpra-se 

com brevidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88283 Nr: 1436-56.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida às folhas 84, 

concitando o juízo deprecado a dar breve cumprimento por tratar-se de 

processo pertencente à Meta 2.

Com o retorno da deprecata cumprida, concedo às partes o prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias para apresentação de memoriais finais 

escritos.

Em caso de retorno sem cumprimento, abra-se vistas ao MP para 

manifestação ou apresentação de memoriais finais, caso opte por desistir 

da oitiva de sua testemunha. E vistas à DP para memoriais.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88134 Nr: 1323-05.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIEGO NUNES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlon de Souza Porto - 

OAB:17.958-OAB/MT

 Encerrada a instrução e apresentados os memoriais finais, permaneçam 

conclusos para sentença.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39218 Nr: 1496-51.2015.811.0036

 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: Levi Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joziane Sales Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de nomeação de Advogada Dativa para o 

ato NOMEIO a Drª. Wilmary dos Santos Vilela para tanto, ARBITRO em 0,5 

URH os honorários advocatícios em favor daquele pelos serviços 

prestados, cujo valor deverá ser executado em face do Estado de Mato 

Grosso.

 Levi Almeida de Souza, qualificada nos autos, interpôs a presente Ação 

de Dissolução União Estável c/c Divisão Bens, Guarda/ Alimentos em face 

de Joziane Sales Delguingaro.

 Prossegue relatando que as partes já estão separados de fato há mais de 

05 (cinco) anos.

Durante a realização da audiência de instrução, as partes entabularam 

acordo, manifestando o desejo de reconhecerem a União Estável e a sua 

Dissolução, bem como partilharam os bens do casal.

O Ministério Público requer a homologação do acordo.

É o relatório necessário. Decido.

Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, ‘b’ do CPC, para HOMOLOGAR o acordo ajustado pelas 

partes, via de consequência DECRETO a Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens. Sem custas e honorários. Saem os presentes intimados. 

Transitada em julgada, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37795 Nr: 960-40.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 960-40.2015.811.0036

 Código: 37795

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Intimado para indicar nos autos bens passíveis de penhora da parte 

executada, o exequente descriminou imóvel de propriedade da parte 

executada na petição de fls. 42/47, de modo que não encontro obstáculo 

para a realização da penhora do referido bem.

1) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

do bem imóvel de propriedade da parte executada indicados na petição de 

fl. 42/47 e comprovados pelas juntadas das suas respectivas matrículas. 

EXPEÇA-SE o necessário.

2) NOMEIO a parte executada como depositária do bem.

 3) No mesmo ato, INTIME-SE a parte executada para que tenha ciência da 

penhora e de sua nomeação como depositária do bem. Além disso, INTIME 

a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação nos 

autos, por meio de advogado (a).

4) Após, afim de conferir segurança jurídica ao ato, PROCEDA-SE ao 

registro da penhora do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis 

competente.

5) Por fim, nada sendo apresentado pelo executado, INTIMEM-SE as Partes 

para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no prazo 

de 10 (dez) dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao seu 

interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45002 Nr: 2175-17.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabella Souza do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Algacyr Nunes da Silva Junior - 

OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2175-17.2016.811.0036

 Código: 45002

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Intimado para indicar nos autos bens passíveis de penhora da parte 

executada, o exequente descriminou imóvel de propriedade da parte 

executada na petição de fl. 31, de modo que não encontro obstáculo para 

a realização da penhora do referido bem.

1) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

do bem imóvel de propriedade da parte executada indicado na petição de 

fl. 31.

 EXPEÇA-SE o necessário.

2) NOMEIO a parte executada como depositária do bem.

 3) No mesmo ato, INTIME-SE a parte executada para que tenha ciência da 

penhora e de sua nomeação como depositária do bem. Além disso, INTIME 

a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação nos 

autos, por meio de advogado (a).

4) Após, afim de conferir segurança jurídica ao ato, PROCEDA-SE ao 

registro da penhora do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis 

competente.

5) Por fim, nada sendo apresentado pelo executado, INTIMEM-SE as Partes 

para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no prazo 

de 10 (dez) dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao seu 

interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32022 Nr: 617-15.2013.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carivaldes Alves Pereira (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Narciso Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Melo Silva - 

OAB:3.605-A/MT, Paulo Fernando do Nascimento Lima - 

OAB:MT-17.360/O

 Autos n° 617-15.2013.811.0036 (32022)

Ação de Reintegração de Posse

 Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

122/128), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21 de Março de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 2719-68.2017.811.0036

 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: Olga Silva Moura
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 51628

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por OLGA SILVA MOURA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.35/39.

Impugnação às fls.45, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/18, às 

18h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de março de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41111 Nr: 419-70.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Francisca de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, III, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o feito com resolução de mérito, 

extinguindo-se o presente feito executório, determinando que esta 

prossiga pelo valor apresentado pela parte autora, qual seja R$84.188,42 

(oitenta e quatro mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos), frisando que a executada concordou com o valor apresentado 

referente as parcelas atrasadas.Assim, HOMOLOGO os cálculos 

realizados às fls.140/142 dos presentes autos.Condeno a autarquia nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre a quantia executada e 

ora arbitrada.Ato contínuo, expeça-se o competente RPV ou precatório, 

por intermédio do Tribunal competente devendo, neste caso, aguardar-se 

o pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório estatístico, 

mas sem baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Escoado o prazo recursal, arquivem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 22 de 

março de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37176 Nr: 690-16.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Sebastiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37176

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.95/96, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42408 Nr: 818-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shilton dos Santos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616-MT

 Ante o exposto, após a preclusão desta decisão, DETERMINO a 

expedição de certidão, acompanhada de cópia desta decisão, 

formalizando o título executivo em desfavor do Advogado Dr. DOUGLAS 

CRISTIANO ALVES LOPES, OAB/MT Nº 15.616, com a multa no valor de 20 

(vinte) salários mínimos de referência, para que se proceda a execução e 

REMETA para Procuradoria da Fazenda Estadual para que seja inscrita a 

multa como dívida ativa do Estado.DETERMINO, ainda, a expedição de 

OFÍCIO, para o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da 

Seccional do Mato Grosso, relatando todo o fato para que o Douto 

Presidente avalie a conduta do Advogado DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES, OAB/MT Nº 15.616.Por fim, dou prosseguimento ao feito, DÊ-SE 

VISTA ao Ministério Público Estadual, para oferecimento das 

contrarrazões, no prazo de 8 (oito) dias.Apresentadas ou não as 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 22 de 

Março de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50428 Nr: 2213-92.2017.811.0036

 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: Kênia Cristina de Souza Ramos, Kleber Aurélio de 

Souza Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dinora de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2213-92.2017.811.0036

Código: 50428

Alvará Judicial
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Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista a juntada de informações em fls. 23/24, DETERMINO que 

secretaria intime a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste-se nos autos requerendo o necessário sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44167 Nr: 1742-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1742-13.2016.811.0036

Código: 44167

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça em fl. 123, DETERMINO 

que a secretaria INTIME a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) 

manifestem-se, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49937 Nr: 1995-64.2017.811.0036

 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: Laurivania Carvalho de França Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldiney da Luz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DOS SANTOS 

LOPES - OAB:18468, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Processo n°. 1995-64.2017.811.0036

Código: 49937

Alimentos

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 19/04/2018 às 15h00min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 16 de Março de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41696 Nr: 613-70.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Rosalina Neves Ribeiro, Almindo Jose Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Lira Falco - 

OAB:21813/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerente à fl.168, e 

concordância do requerido à fl.185, requisite-se pagamento por intermédio 

do Tribunal competente, devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento 

em arquivo provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa 

na distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6824 Nr: 689-17.2004.811.0036

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Imaculada Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Executados(as): Luciana Imaculada Teles, Rg: 1205476-3 SSP 

MT Filiação: Carlos Humberto de Oliveira Teles e Sirlei Imaculada Teles, 

data de nascimento: 04/07/1978, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

solteiro(a), Endereço: Av. 01 Qd 07, Casa 04, Bairro: Osmar Cabral, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº 689-17.2004.811.0036

Código: 6824

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público em fl. 547.

1) Designo a audiência admonitória para o dia 19/06/2018 às 16h00min 

(MT).

2) Intime-se a recuperanda LUCIANA IMACULADA TELES, POR EDITAL, 

para comparecer à audiência ora designada.

 3) Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 19 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-61.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TESOURO (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogada da parte autora, para 

audiência conciliatória designada para o dia 04/05/2018, às 16;20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-97.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado do autor, para 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA designada para o dia 04/05/2018, às 13;20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-15.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ANDERSON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 04/05/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-37.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SILVA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora, para 

audiência conciliatória designada para o dia 04/05/2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000010-09.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE GUIRATINGA (REQUERIDO)

 

Vistos, e etc. A parte autora requereu a desistência da presente. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC Lei 13.105/15, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil Lei 

13.105/2015. Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publicação e registro pelo sistema do Projudi. Intime-se. 

Guiratinga/MT, 22 de março de 2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-16.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZE NUNES MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora, para 

audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-71.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

I. DO RELATÓRIO. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais 

proposta por NAIR TEODORO DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., em que se alega, como causa de pedir remota, cobrança 

indevida de valores e restrição indevida de seu nome em cadastros de 

proteção de crédito. No que tange aos demais andamentos processuais, 

utilizo-me da dispensa presente no artigo 38, caput, da Lei 9.099. II. DA 

FUNDAMENTAÇÃO. II. I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Entendo 

que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da 

lide e declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua 

resolução. II. II. DO MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. 

O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo 

nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da República, e artigo 48 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em âmbito 

infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.080, o qual menciona que o 

Código de Defesa do Consumidor -CDC é norma de ordem pública. Tal 

registro significa que o CDC se aplica nas relações de consumo inobstante 

as vontades das partes, em razão da indisponibilidade do direito 

fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código citado, 

deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as regras 

processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto no 

Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. De tal modo, a parte autora alega que está havendo 

cobrança indevida de valores, tendo sido seu nome restringido em 

cadastro de proteção ao crédito. Aduz que não reconhece o débito em 

seu nome. Verifico que inexiste qualquer elemento mínimo probatório que 

ampare as pretensões da parte autora, impedido até mesmo a utilização da 

inversão ope iudicis do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), uma 

vez que entendo não serem verossímeis as alegações presentes na 

exordial. Nesse sentido: “A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante 

à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de 

prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o 

estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa 

do Consumidor.” (Turma Recursal Única, RI 34/2014, Dr. Sebastião de 

Arruda Almeida, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014). 

Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte requerida demonstrou que 

houve contrato firmado entre as partes, uma vez que, conforme as telas 

do sistema da empresa requerida coladas no corpo da peça contestatória, 

parte autora chegou a efetuar pagamentos de alguns débitos. Ademais, 

ainda que se possa aduzir que descabe provar fatos negativos (não ter 

pactuado contrato com a parte ré), caberia provas fatos positivos, como 

reclamações administrativas ou alguma outra providência que demonstre 

que a parte requerente, efetivamente, não mais possuía débito com a 

reclamada, como uma declaração de inexistência de débitos quando do 

cancelamento do serviço. Tal visão se coaduna com os contratos digitais 

e telefônicos, os quais prescindem de real assinatura das partes, ou até 

mesmo a sua efetiva presença. Portanto, a parte ré demonstrou que 

houve sim contrato firmado entre as partes, tendo até mesmo trazido aos 

autos comprovantes suficientes que permitem concluir que a parte autora 

realmente se utilizou de seus serviços. Diante do exposto acima, há de se 

manter o negócio jurídico pactuado. Oportunamente, indefiro o pedido da 

parte requerida para condenação da autora em litigância de má-fé, uma 

vez que não estão preenchidos os requisitos necessários. No que tange 

aos danos morais, ficam prejudicados em razão da improcedência da 

questão principal. III. DO DISPOSITIVO. Ante o exposto, revogo a decisão 

liminar anteriormente concedida, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos da ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. IV. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Guiratinga/MT, 22 de março de 

2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-71.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

I. DO RELATÓRIO. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais 

proposta por NAIR TEODORO DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., em que se alega, como causa de pedir remota, cobrança 

indevida de valores e restrição indevida de seu nome em cadastros de 

proteção de crédito. No que tange aos demais andamentos processuais, 

utilizo-me da dispensa presente no artigo 38, caput, da Lei 9.099. II. DA 

FUNDAMENTAÇÃO. II. I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Entendo 

que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da 

lide e declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua 

resolução. II. II. DO MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. 

O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo 

nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da República, e artigo 48 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em âmbito 

infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.080, o qual menciona que o 

Código de Defesa do Consumidor -CDC é norma de ordem pública. Tal 

registro significa que o CDC se aplica nas relações de consumo inobstante 

as vontades das partes, em razão da indisponibilidade do direito 

fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código citado, 

deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as regras 

processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto no 

Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. De tal modo, a parte autora alega que está havendo 

cobrança indevida de valores, tendo sido seu nome restringido em 

cadastro de proteção ao crédito. Aduz que não reconhece o débito em 

seu nome. Verifico que inexiste qualquer elemento mínimo probatório que 

ampare as pretensões da parte autora, impedido até mesmo a utilização da 

inversão ope iudicis do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), uma 

vez que entendo não serem verossímeis as alegações presentes na 

exordial. Nesse sentido: “A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante 

à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de 

prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o 

estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa 

do Consumidor.” (Turma Recursal Única, RI 34/2014, Dr. Sebastião de 

Arruda Almeida, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014). 

Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte requerida demonstrou que 

houve contrato firmado entre as partes, uma vez que, conforme as telas 

do sistema da empresa requerida coladas no corpo da peça contestatória, 

parte autora chegou a efetuar pagamentos de alguns débitos. Ademais, 

ainda que se possa aduzir que descabe provar fatos negativos (não ter 

pactuado contrato com a parte ré), caberia provas fatos positivos, como 

reclamações administrativas ou alguma outra providência que demonstre 

que a parte requerente, efetivamente, não mais possuía débito com a 

reclamada, como uma declaração de inexistência de débitos quando do 

cancelamento do serviço. Tal visão se coaduna com os contratos digitais 

e telefônicos, os quais prescindem de real assinatura das partes, ou até 

mesmo a sua efetiva presença. Portanto, a parte ré demonstrou que 

houve sim contrato firmado entre as partes, tendo até mesmo trazido aos 

autos comprovantes suficientes que permitem concluir que a parte autora 

realmente se utilizou de seus serviços. Diante do exposto acima, há de se 

manter o negócio jurídico pactuado. Oportunamente, indefiro o pedido da 

parte requerida para condenação da autora em litigância de má-fé, uma 

vez que não estão preenchidos os requisitos necessários. No que tange 

aos danos morais, ficam prejudicados em razão da improcedência da 

questão principal. III. DO DISPOSITIVO. Ante o exposto, revogo a decisão 

liminar anteriormente concedida, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos da ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. IV. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Guiratinga/MT, 22 de março de 

2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-42.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIRA LUCIA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reclamação proposta por LIRA LUCIA DA 

SILVA BARBOSA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 
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residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga/MT, 21 de março 

de 2018. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-12.2017.8.11.0036
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MARIA DAS GRACAS DIAS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reclamação proposta por MARIA DAS 

GRAÇAS DIAS REZENDE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga/MT, 21 de março 

de 2018. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial e, também, 

CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça contestatória e na 

impugnação a contestação, passo a análise da demanda. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação na qual objetiva a parte 

autora a condenação da reclamada em danos materiais e morais, alegando 

em síntese que em janeiro do corrente ano, nos dias 04 à 06/2017, 

ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia em toda a cidade de 

Tesouro, no Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no Distrito do 

Paredão Grande, que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe diversos 

prejuízos pela falta de energia, motivo pela qual requereu a procedência 

do pedido de indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada 

negou veemente que houve qualquer interrupção no fornecimento de 

energia noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, alegando que não 

houve falha na prestação de serviço, motivo pela qual requereu a 

improcedência do pedido. Fundamento. Decido. No caso em apreço, a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada, vez que não há nenhum documento que 

demonstre que houve interrupção do fornecimento de energia naquele dia, 

inexistindo a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como 

cogitar o elemento culpa. Assim, não tendo a parte reclamante se 

incumbido de anexar aos autos documentos que comprovam os fatos 

alegados, bem como os danos morais que alega ter sofridos, não há como 

responsabilizar a reclamada. A Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

assim decidiu sobre o tema em comento: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária 

Recurso Cível Nº 0046107-34.2014.811.0001 Primeiro Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Eduardo Esteves Lopes Recorrido: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO 

MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da 

prova não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no 

fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas 

capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida 

de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, 

conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil. Não 

se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras 

alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento 

da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Consumidor que 

não comprovou a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, 

não se desincumbindo de seu ônus probatório. Para a configuração do 

dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito/Relator Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010049-77.2017.8.11.0036 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo 

de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial e, também, 

CONSIDERANDO o contido na petição inicial, na peça contestatória e na 

impugnação a contestação, passo a análise da demanda. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. NO MÉRITO Trata-se de Reclamação na qual objetiva a parte 

autora a condenação da reclamada em danos materiais e morais, alegando 

em síntese que em janeiro do corrente ano, nos dias 04 à 06/2017, 

ocorreu uma interrupção no fornecimento de energia em toda a cidade de 

Tesouro, no Distrito de Batovi, na Zona Rural e ainda no Distrito do 

Paredão Grande, que perdurou por 72 horas, ocasionando-lhe diversos 

prejuízos pela falta de energia, motivo pela qual requereu a procedência 

do pedido de indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada 

negou veemente que houve qualquer interrupção no fornecimento de 

energia noticiado pela parte Reclamante naquelas datas, alegando que não 

houve falha na prestação de serviço, motivo pela qual requereu a 

improcedência do pedido. Fundamento. Decido. No caso em apreço, a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada, vez que não há nenhum documento que 

demonstre que houve interrupção do fornecimento de energia naquele dia, 

inexistindo a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como 

cogitar o elemento culpa. Assim, não tendo a parte reclamante se 

incumbido de anexar aos autos documentos que comprovam os fatos 

alegados, bem como os danos morais que alega ter sofridos, não há como 

responsabilizar a reclamada. A Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

assim decidiu sobre o tema em comento: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária 

Recurso Cível Nº 0046107-34.2014.811.0001 Primeiro Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Eduardo Esteves Lopes Recorrido: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO 

MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da 

prova não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no 

fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas 

capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida 

de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, 

conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil. Não 

se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras 

alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento 

da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Consumidor que 

não comprovou a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, 

não se desincumbindo de seu ônus probatório. Para a configuração do 

dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito/Relator Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova do fato alegado, 
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sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a 

ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e leais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-61.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TESOURO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

AÇÃO Nº 1000013-61.2018.8.11.0036 REQUERENTE: MARILEY TEIXEIRA 

SANTOS FRANCA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TESOURO. Vistos etc. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral 

com pedido de tutela de urgência proposta por MARILEY TEIXEIRA 

SANTOS FRANCA em desfavor de MUNICÍPIO DE TESOURO, requerendo 

que seja, liminarmente, determinado à requerida a conceder a licença 

parcial para qualificação profissional da requerente. Com o advento da lei 

n. 13.015/2015 (novo CPC), o que se conhecia por tutela antecipada, 

entende-se, hoje, pela tutela de urgência antecipada, com previsão nos 

artigos 300 e 302 do CPC. Pois bem, dispõe o artigo 300, caput, do CPC 

que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. A probabilidade do direito em nada se 

diferencia do fumus boni iuris (fumaça do bom direito) utilizado para aferir 

a possibilidade de concessão da antecipação da tutela, sob a égide do 

CPC de 73. Nesse sentido, a probabilidade do direito, tal como o nome 

sugere, consiste na indicação da possibilidade de o direito material 

instrumentalizado na demanda judicial venha a ser concedido quando da 

prestação da tutela jurisdicional, ou seja, indicativos de que o autor seja 

detentor do direito alegado. No entanto, referido requisito não se verifica 

na presente, uma vez que os documentos acostados na inicial não são 

suficientes para conceder a medida requerida. Compulsando os autos, 

observa-se pelos relatos trazidos à baila, que a requerente solicitou junto 

à requerida licença parcial, sem prejuízo da remuneração, para participar 

de um mestrado em letras da UNEMAT, em Cárceres, devido a 

incompatibilidade de horários do curso com as aulas ministradas na cidade 

de Tesouro. Alega ainda, que teve o pedido deferido e suspenso pelo 

requerido, de forma verbal, tendo ademais, descontado da remuneração 

da requerente a importância de R$1.120,00 (mil cento e vinte reais), com 

justificativa de 10 faltas não justificadas pela requerente. É inquestionável 

a necessidade da qualificação de um professor para o melhor 

desempenho dos seus alunos, para tanto, seria necessário a autora 

trazer aos fólios prova da concessão e suspensão da licença requerida, 

para que pudesse ser averiguada algum tipo de irregularidade no ato, para 

apreciação e medida cabível por parte deste juízo. No entanto, é imperioso 

o não acolhimento da medida liminar exposta na peça exordial, visto que 

no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados, este juízo 

não restou convencido da necessidade de concessão da medida liminar, 

devido à falta de preenchimento dos requisitos necessários. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela parte autora. Ressalto, 

por outro lado, a possibilidade de nova análise da pretensão da parte 

autora, desde que devidamente acompanhada de prova suficiente. Cite-se 

a parte requerida, para que compareça à audiência de conciliação já 

designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora, a fim de que compareça à audiência acima 

mencionada, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 22 de março de 2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juíz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 04/2018-DF

* O Edital n° 04/2018-DF - referente ao gabarito preliminar das provas de 

nível médio e superior em Direito - encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82038 Nr: 473-16.2017.811.0096

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giliard da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:273528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) 

da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86658 Nr: 2725-89.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2725-89.2017.811.0096

Código: 86658

Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de benefício por incapacidade e pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por VALDIR SILVA SANTOS e INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos.

À Ref. 04 foi determinada à emenda a inicial.

O requerente compareceu aos autos informando o desinteresse na 

continuidade do feito (Ref. 08).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Ante o exposto, para que produza os respectivos efeitos, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação previdenciária, e por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Eventuais custas pela parte autora, contudo, fica sua suspensa sua 

exigibilidade, eis que defiro a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 
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estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 22 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87640 Nr: 196-63.2018.811.0096

 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: FDC, ANdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

consignado na inicial de ref. 01, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, fazendo de seus termos parte integrante desta sentença, bem 

como DECRETO o divórcio entre FRANCISNEIDE DOMINGOS COELHO 

OLIVEIRA e ALEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Oficie-se o Cartório de 

Registro Civil para averbação do divórcio, assim como para que proceda a 

retificação do nome da requerente, juntamente com cópia desta 

sentença.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Itaúba/MT, 21 de março de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86096 Nr: 2338-74.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA DA SILVA PALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2338-74.2017.811.0096 (Código 86096)

Requerente: Vanda da Silva Palim

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Vanda da Silva 

Palim em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, na qual 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural com 

pedido de antecipação de tutela.

À ref. 04, foi determinada a emenda da inicial pela parte autora, para que 

juntasse aos autos comprovante de residência atualizado e em seu nome.

À ref. 08, a parte autora colacionou aos autos comprovante de residência 

desatualizado e rasurado.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista o descumprimento do que determinado à ref. 04, o 

indeferimento da inicial é de rigor, na forma do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, indefiro a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, declaro extinto o processo, sem julgamento de mérito, na 

forma do artigo 485, I, do mesmo diploma.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade de tais despesas 

processuais fica suspensa na forma do art. 98. §3º, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Itaúba/MT, 22 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74106 Nr: 1377-41.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, SUPRINDO a omissão ali apontada, nos 

termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá constar a 

seguinte redação em seu dispositivo:“Expeça-se certidão em favor do(a) 

advogado(a) nomeado(a), no valor correspondente a 10 (dez) URH, a fim 

de que possa cobras os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato 

Grosso.”Mantenho os demais termos da sentença. Às 

providências.Itaúba/MT, ___ de janeiro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88428 Nr: 674-71.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA BARROS MACHADO, 

JONIELSON DA SILVA ALVARENGA, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - MT - OAB:

 Processo nº: 674-71.2018.811.0096

Código: 88428

Vistos etc.

DESIGNO o dia 08 DE JUNHO DE 2018 ÀS 13H45MIN para audiência a ser 

realizada nesta comarca, onde deverão comparecer as testemunhas 

MILTON DE OLIVEIRA OJEDA, FRANC e CLAUDINEI, sob as penas da lei, 

para serem inquiridos neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade, bem como solicitando cópia integral da denúncia, eis que 

aquela que acompanha a missiva está incompleta.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação das testemunhas, 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itáuba/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO DE CONCILIADOR - 2018

* O Edital referente à relação de inscrições deferidas para a seleção de 

credenciamento para Conciliador da Comarca de Itiquira encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49725 Nr: 1434-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Rubio Sartori, PEDRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o Requerente, na 

pessoa de seu advogado, acerca da informação do leiloeiro juntada aos 

autos em 19/03/2018 (ref. 34), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51470 Nr: 2384-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Camatte Markus - 

OAB:MS/14.727

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 05 de junho de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43418 Nr: 616-52.2016.811.0027

 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: PEDRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 08 de maio de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46567 Nr: 2443-98.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência de admonitória para o dia 24 de abril 

de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 20 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.: 30859 Nr: 705-54.2012.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelcino Rodrigues de Oliveira, Zilda Faustina de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcilaine Faustina de Oliveira 

- OAB:9417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte requerente intimada, por intermédio de seus advogados, via 

DJe, para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Jauru, 22 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13799 Nr: 809-17.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSdS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte requerente intimada, por intermédio de seus advogados, via 

DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

haja vista o decurso do prazo de suspensão.

Jauru, 22 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário
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Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14580 Nr: 394-97.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, por intermédio de seus advogados, via 

DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

haja vista o decurso do prazo de suspensão.

Jauru, 22 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8282 Nr: 485-66.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Pedrosa dos Santos, Valdete Ribeiro de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT-6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, por intermédio de seus advogados, via 

DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

haja vista o decurso do prazo de suspensão.

Jauru, 22 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47548 Nr: 588-53.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Cassimiro dos Santos, Iracema Emilia 

dos Santos, Jeremias Otoniel dos Santos, Kellinton Rafael de Souza, 

Welison Antonio de Araújo, JOSIELSON ELIEL DOS SANTOS, Nair 

Azevedo de Moura, Patrosino da Silva de Oliveira, JAUBA DE OLIVEIRA 

AGUIAR, Adalto de Moraes, Wilson Walter Vieira Ramos, Claudemir 

Gaspar, Manoel Carlos Vieira Martins, Arlindo Portilho Sobrinho, Valdemir 

Correa Sampaio, Valdenir Bezerra de Souza, Carlos Roberto do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O, MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - OAB:3498/A, 

UEMERSON ALVES FERREIRA - OAB:14866

 (...).- Do Pedido de Revogação da Prisão Temporária –(...).Por 

conseguinte, partindo da premissa de que a conjuntura fática que 

alicerçou a decisão judicial que deliberou por deferir o pedido de 

decretação da prisão temporária permanece incólume, sem que restasse 

hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, impõe-se, sem 

qualquer sobressalto, a conservação dos acusados em regime de 

segregação cautelar.INDEFIRO, portanto, o pedido de revogação da prisão 

temporária dos indiciados.INTIMEM-SE os acusados, através de sua 

advogada, via DJE.NOTIFIQUE-SE, o Ministério Público.- Do Pedido de 

Prorrogação da Prisão Temporária – (...).Pelo exposto, INDEFIRO a 

representação pela prorrogação da prisão temporária, consequentemente, 

os investigados deverão ser colocados em liberdade após o término do 

prazo inicialmente decretado – que finda hoje 22 de março de 2018, salvo 

se por outro motivo tiverem que permanecer presos.EXPEÇA-SE ofício 

direcionado ao estabelecimento prisional em que os acusados 

encontram-se segregados, dando-o ciência da presente decisão. 

COMUNIQUE-SE à Autoridade Policial.INTIMEM-SE os acusados, através de 

seus advogados, via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de março de 2018.Angela Maria 

Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39106 Nr: 207-16.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucely Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do 

CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial 

de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo 

nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do 

CPP. Não havendo pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por encerrada a 

instrução processual. Ante a apresentação de alegações finais pelas 

partes nesta oralidade, volvam-me os autos conclusos para prolação de 

sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35192 Nr: 214-42.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Tavares Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do 

CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial 

de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo 

nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do 

CPP.

Não havendo pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por encerrada a 

instrução processual.

 Tendo as partes apresentado alegações finais orais na presente 

oralidade, volvam-me conclusos para prolação de sentença. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 451-42.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozimar Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do 

CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial 

de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo 

nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do 

CPP.

DEFIRO o requerimento ministerial, para tanto, DESIGNO audiência 

instrutória em continuação para o dia 29 de maio de 2018, às 15h30, para 

oitiva da testemunha referenciada. DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntada de documentos. Homologo o pedido de desistência da testemunha 

Marcos Carneiro Fernandes.

Saem os presentes intimados. Publicada em audiência. INTIME-SE. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34582 Nr: 512-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MICHEL ANORINO LIMA, SIMONE 

COTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 82, em consonância com a 

cota ministerial na Ref: 86, motivo pelo qual, determino a expedição de 

carta precatória para a Comarca de Rio Verde – GO, para que naquela 

Comarca seja procedido o interrogatório da ré SIMONE COTES DA SILVA. 

Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias.

2. Ademais, prossiga o(a) Sr(a). Gestor(a) no integral cumprimento da 

decisão proferida na Ref: 62.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34926 Nr: 669-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ALFREDO NUNES, VALDEMI LUCIO 

FERRÃO, ELION FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959, IVAN COSTA DOS REIS. - OAB:12728, LEA TORQUATO DE 

ALMEIDA. - OAB:12753/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de Restituição de Veículo Apreendido nos autos, 

onde VALDEMI LUCIO FERRÃO pugna pela restituição de 1 (um) veículo 

automotor, Marca VW/GOL CLI, placa AGG-3368, Renavam nº. 

00655576061, cor vermelha (Ref: 161).

O membro do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do 

pedido, por entender que o referido bem interessa ao processo (Ref: 165).

Foi o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Da análise dos autos verifica-se que o referido veículo fora apreendido 

com o requerido em flagrante delito no dia 27/02/2017 nas proximidades do 

agência Sicredi neste Município, em razão da suposta prática do crime 

capitulado no artigo 155 § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV 

(concurso de agentes) c.c. do art. 29, ambos do Código Penal.

Vale ressaltar que o feito ainda encontra-se pendente de julgamento.

Ademais, conforme o artigo 118, do Código de Processo Penal, as coisas 

apreendidas não deverão ser restituídas se interessarem ao processo, 

antes do trânsito em julgado da sentença final.

Desta forma, razão assiste o membro do Ministério Público com atribuição 

nesta Comarca, devendo o bem apreendido aguardar o deslinde do 

processo.

3. ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de restituição do veículo automotor, Marca VW/GOL CLI, placa 

AGG-3368, Renavam nº. 00655576061, cor vermelha.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42615 Nr: 657-82.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Com efeito, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 20/06/2018, às 14h (horário oficial de Mato Grosso).6. Cite-se e 

intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

para comparecer à audiência ou querendo, apresentar resposta escrita ou 

oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, ficando o réu 

ciente de que, não comparecendo e não se representando por preposto 

com poderes para transigir, ou não se defendendo, inclusive por não ter 

advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.7. As testemunhas 

a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição inicial e na 

contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA 

A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE DE 

I N T I M A Ç Ã O . 8 .  I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34740 Nr: 587-02.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZENAIDE MÁRCIA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por ZENAIDE 

MARCIA BESSA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37834 Nr: 2018-71.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA COLTRO BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA S. RAMOS - 

OAB:222222

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por NATÁLIA 

COLTRO BEZERRA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30/06/09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento.3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38482 Nr: 2342-61.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por JOÃO 

BATISTA DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos do requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42673 Nr: 678-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, sob pena 

de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26058 Nr: 165-95.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido contido no petitório de Ref: 49. Assim, INTIME-SE o 

patrono da parte autora para que proceda com a atualização do cálculo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após o decurso do prazo supra, com ou sem a manifestação da parte 

autora, certifique-se, voltando os autos conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42548 Nr: 622-25.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA IRIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Muito embora a parte autora tenha juntado aos autos comprovante de 

endereço datado de 12 de abril de 2017 para comprovar sua residência, 

nota-se que no requerimento administrativo formulado junto ao INSS, 

datado de 07 de dezembro de 2017, a parte autora declarou residir no Sítio 

3 Irmãos C – Zona Rural – Jaciara-MT, assim intime-se o autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia do 

comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 22 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28284 Nr: 922-89.2015.811.0048

 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: MÁRCIO LUIZ APPOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 18, motivo pelo qual determino 

a citação dos inventariantes dos processos de códigos nºs. 175 e 22832, 

visto que, são representantes do espólio, desta feita mister que, tenham 

ciência desta ação.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25305 Nr: 1021-93.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO SANTANA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Comum de Rito Ordinário com pedido Parcial de Tutela 

Antecipada, com as partes já qualificadas nos autos.

2. O autor pugnou pela extinção do presente sem julgamento do mérito, 

com o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito (Ref: 36).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novo Código de Processo 

Civil.

4. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a parte ré sequer 

constituiu Advogado(a)(s) nos autos.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de março de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-50.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “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 (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-44.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (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)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71334 Nr: 292-73.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINO GOMES DA SILVA, Cpf: 

03641403138, Rg: 2191420-6, Filiação: Alcides Gomes da Silva e de Maria 

da Silva, data de nascimento: 28/03/1989, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, convivente, serviços gerais - serraria. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 08 de fevereiro de 2017, o denunciado MARINO 

GOMES DA SILVA, subtraiu para si coisa alheia móvel, com o fim do 

assenhoramento definitivo. O denunciado adentrou no estabelecimento 

comercial JLS, localizado no distrito de Analândia do Norte, 

Marcelândia/MT, pertencente à vítima Josimar Leopoldino da Silva, o qual 

se encontrava sem vigilância. Na ocasião, o acusado subtraiu do caixa a 

importância de R$60,00 (sessenta reais). Nessa toada, a Polícia Militar foi 

acionada, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante de MARINO 

GOMES DA SILVA. Cabe destcacar, por oportuno, que o acusado 

confessou a prática delituosa perante a autoridade policial. Diante do 

exposto, o Ministério Público denuncia MARINO GOMES DA SILVA, vulgo 

"peu", como incurso nas sanções do artigo 155 do Código Penal, motivo 

pelo qual requer o recebimento da peça acusatória.

Despacho: Vistos, etc.Analisando os autos, depreende-se que já foram 

realizadas diversas tentativas de intimação do executado, as quais 

restaram infrutíferas.Diante disso, defiro o requerimento do Ministério 

Público à fl. 46, e, DETERMINO que o réu seja intimado via EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias.Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 09 

de março de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 21 de março de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24709 Nr: 13-78.2003.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO, WILSON 

CÉSAR VALLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Lanereuton 

Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT, MANOEL LACERDA LIMA - OAB:14160-A/MT, Paulo 

César Barbosa dos Santos - OAB:11688-MT, REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo de 15 dias, primeiro à parte requerente e depois à parte 

requerida, devendo os memoriais ser entregues por ambas as partes no 

último dia do prazo.

 O prazo da parte autora iniciar-se-á na terça dia 27/03. Após o 

esgotamento do prazo, deverá devolver os autos em secretaria para que 

o requerido possa fazer carga para as suas alegações finais.

 Em seguida, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65591 Nr: 587-81.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, WALMIR 

MUNIZ NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, MARCELA VALADARES N. F. PEREIRA - 

OAB:18.908-MT5

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, JAQUELINE COELHO - OAB:21.734, ROSANGELA 

NANTES MUNIZ - OAB:OAB/MT 8.168
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerido para que, no prazo 

legal, apresente ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73706 Nr: 1603-02.2017.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TERRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - 

OAB:15.818-PR, Fernando Bonissoni - OAB:37.434-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66289 Nr: 880-51.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PAHIM VENANCIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que as partes não compareceram à audiência designada, 

voltem os autos conclusos para a sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 23843 Nr: 1225-32.2006.811.0109

 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: DEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, Darci da Silva Campos - OAB:284826/SP, Jadeir 

Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, Sérgio Luiz Pereira Leite - 

OAB:SP 45.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Fixo como ponto controvertido a validade do termo de confissão de dívida.

As partes pretendem produzir prova documental e testemunhal. Defiro a 

produção de provas, concedendo o prazo de 05 dias para a juntada de 

documentos e 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, que 

deverão ser trazidas em Juízo independentemente de intimação.

 Designo o dia 04/07 às 13h30 para a audiência de instrução e julgamento 

do processo. Em consideração ao item 3, não será necessário o 

depoimento pessoal dos executados.

Saem os presentes intimados. Serve a presente decisão para os autos 

16082 e 23843. Transladem-se cópias.

À Secretaria para retifique as informações das partes no Apolo, uma vez 

que consta como excipiente o Sr. João Donizete Teago, que não faz parte 

do presente processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 16082 Nr: 1181-13.2006.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIR 

PEREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci da Silva Campos - 

OAB:284826/SP, Francilena Alves - OAB:44662/MG, Lanereuton 

Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, Sérgio Luiz Pereira Leite - 

OAB:SP 45.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Fixo como ponto controvertido a validade do termo de confissão de dívida.

As partes pretendem produzir prova documental e testemunhal. Defiro a 

produção de provas, concedendo o prazo de 05 dias para a juntada de 

documentos e 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, que 

deverão ser trazidas em Juízo independentemente de intimação.

 Designo o dia 04/07 às 13h30 para a audiência de instrução e julgamento 

do processo. Em consideração ao item 3, não será necessário o 

depoimento pessoal dos executados.

Saem os presentes intimados. Serve a presente decisão para os autos 

16082 e 23843. Transladem-se cópias.

À Secretaria para retifique as informações das partes no Apolo, uma vez 

que consta como excipiente o Sr. João Donizete Teago, que não faz parte 

do presente processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11623 Nr: 1034-84.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI AMARAL TARTAGLIA, JOAO DONIZETE 

TEAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, ESPÓLIO DE 

JAIR PEREIRA NOGUEIRA, Amintas de Freitas Junior, VITOR NOGUEIRA DE 

FREITAS, ANGELA MARIA CANGUSSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci da Silva Campos - 

OAB:284826/SP, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, 

Sérgio Luiz Pereira Leite - OAB:SP 45.368

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Fixo como ponto controvertido a validade do termo de confissão de dívida.
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As partes pretendem produzir prova documental e testemunhal. Defiro a 

produção de provas, concedendo o prazo de 05 dias para a juntada de 

documentos e 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, que 

deverão ser trazidas em Juízo independentemente de intimação.

 Designo o dia 04/07 às 13h30 para a audiência de instrução e julgamento 

do processo. Em consideração ao item 3, não será necessário o 

depoimento pessoal dos executados.

Saem os presentes intimados. Serve a presente decisão para os autos 

16082 e 23843. Transladem-se cópias.

À Secretaria para retifique as informações das partes no Apolo, uma vez 

que consta como excipiente o Sr. João Donizete Teago, que não faz parte 

do presente processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61449 Nr: 148-41.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, IVONETE 

GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Intime-se a Fazenda Nacional no endereço indicado às fls. 35.

 Intime-se a Fazenda Estadual juntando aos autos os documentos 

indicados às fls. 57.

Redesigno a solenidade para a data de 11/09/2018 às 13h30.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas do requerido, 

conforme pedido no item 4.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61454 Nr: 153-63.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR TOMAZ, MARIA APARECIDA DUQUESNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Intime-se a Fazenda Nacional no endereço indicado às fls. 35.

 Intime-se a Fazenda Estadual juntando aos autos os documentos 

indicados às fls. 57.

Redesigno a solenidade para a data de 11/09/2018 às 13h30.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas do requerido, 

conforme pedido no item 4.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61450 Nr: 149-26.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FEDRIZ DA SILVA, MARIA VERA LÚCIA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Intime-se a Fazenda Nacional no endereço indicado às fls. 35.

 Intime-se a Fazenda Estadual juntando aos autos os documentos 

indicados às fls. 57.

Redesigno a solenidade para a data de 11/09/2018 às 13h30.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas do requerido, 

conforme pedido no item 4.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 150-11.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE QUIEL, SILVANI FATIMA DOS SANTOS 

QUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Intime-se a Fazenda Nacional no endereço indicado às fls. 35.

 Intime-se a Fazenda Estadual juntando aos autos os documentos 

indicados às fls. 57.

Redesigno a solenidade para a data de 11/09/2018 às 13h30.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas do requerido, 

conforme pedido no item 4.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de Março de 2018.
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 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61453 Nr: 152-78.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLÍMPIO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Intime-se a Fazenda Nacional no endereço indicado às fls. 35.

 Intime-se a Fazenda Estadual juntando aos autos os documentos 

indicados às fls. 57.

Redesigno a solenidade para a data de 11/09/2018 às 13h30.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas do requerido, 

conforme pedido no item 4.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61452 Nr: 151-93.2013.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RAIMUNDO GONÇALVES, ELISANGELA DE 

SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Intime-se a Fazenda Nacional no endereço indicado às fls. 35.

 Intime-se a Fazenda Estadual juntando aos autos os documentos 

indicados às fls. 57.

Redesigno a solenidade para a data de 11/09/2018 às 13h30.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas do requerido, 

conforme pedido no item 4.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 21 de Março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64720 Nr: 74-16.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilda Silva Gazziero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 54/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O INDICIADO para que no prazo de 5 

(cinco )dias, se manifeste por escrito das propostas de composição civil 

do dando ambiental e transação penal, fls. 27/28.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59262 Nr: 1735-24.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1735-24.2015.811.0111.Código Apolo nº 59262.Vistos em 

correição.Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO O PAGAMENTO 

DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por ELZA PEREIRA FERNANDES contra o INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela 

antecipada para concessão do benefício previdenciário de pensão por 

morte, e ao final, a procedência da ação.Recebida a inicial, o pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido, bem como foi determinada a intimação 

da parte requerida que, devidamente citada e intimada, para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, manteve-se inerte, conforme certidão de 

Ref.13.É o breve relato. Fundamento e DECIDO.(...) Pelo exposto, decreto 

a revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá ser intimada e/ou 

notificada pessoalmente de posteriores atos nesta demanda.Partes 

legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes.A prova incidirá sobre a 

existência dos requisitos fáticos para a obtenção do benefício de pensão 

por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o trabalhador falecido tinha a 

qualidade de segurado; b) a qualidade de dependente da requerente.Com 

efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de abril 

de 2018, às 15h15min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do art. 455 do 

CPC.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 22 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73537 Nr: 744-43.2018.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 744-43.2018.811.0111 (Código 73537)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI NORTE-MT

Requerido: Rogerio Rodrigues Mota

 Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial em todos os seus termos.
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2 – CITE-SE a parte requerida para opor embargos à monitória, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do 

débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art. 701, §1º, NCPC.

3 – Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, §2º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60032 Nr: 230-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDS, MEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 230-61.2016.811.0111 (Código 60032)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Kellen Pereira dos Santos

Executado: Valmir Alecsandro Oliveira Silva

Vistos em correição.

Não obstante a certidão de ref.16, verifico que a parte executada, até o 

presente momento, não foi citada, uma vez que desconhecida no local 

indicado pela parte autora, como sendo o seu domicílio.

Desta feita, determino o cancelamento da certidão de ref. 16, advertindo a 

Secretaria para a evitabilidade de tais equívocos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para dê prosseguimento ao feito, 

indicando o real paradeiro do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III e § 

1º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68949 Nr: 2160-80.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2160-80.2017.811.0111 (Código 68494)

Classe – Assunto: Retificação de nome e sexo

Requerente: Eduardo Wildner

Vistos em correição.

Defiro o requerimento ministerial (ref. 12).

Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde para que apresente o relatório 

referente à avaliação realizada em Eduardo Wildner, iniciada em novembro 

de 2017, conforme ofício nº 512 (ref.9).

Designo audiência de instrução para a data de 27 de junho de 2018, às 

14h.

Intimem-se o requerente, os profissionais que firmaram os laudos de 

avaliação (médico e psicólogo), assim como outras que a requerente 

entender necessárias, independente de apresentação de rol, cuja 

informação/ intimação ficará a cargo do advogado, nos termos do CPC, 

art. 455.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70310 Nr: 2850-12.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE PAULA, Silva e Bergamim 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Autos nº 2850-12.2017.811.0111

Código nº 70310

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67816 Nr: 1498-19.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Kemper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA, CAIXA 

DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS, Unimed Cuiabá - Cooperativa de 

Trabalhos Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/MT

 Autos nº 1498-19.2017.811.0111

Código nº 67816

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo de contestação do requerido Rui 

Barbosa.

Certificado, INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal (CPC, art. 350).

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64584 Nr: 2415-72.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLLENA DE PAULA NUNES RODRIGUES, 

RICARDO PLAÇA MARTINS, JOÃO MARCOS DOS SANTOS SCHMITT, 

WEVERTON ANDRADE ZANARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Cristiani Rebelatto Rossetti - OAB:10431/MT, 

IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 Autos nº 2415-72.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64584.

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo 

informando da impossibilidade de monitoramento eletrônico do acusado 

João Marcos dos Santos Schmitt em seu atual domicílio, dada a ineficácia 
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do equipamento na zona rural daquele município.

Dada vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela intimação do 

acusado "para que comprove ao Juízo o alegado". Contudo, não há o que 

ser comprovado pelo acusado neste viés.

Desta feita, considerando o deferimento de alteração de domicílio do 

reeducando a fim de que exerça atividade lícita em propriedade de família; 

considerando que no local não há funcionamento do equipamento de 

monitoração eletrônica por inviabilidade técnica da transmissão de sinais; 

considerando que o acusado tem observado regularmente as demais 

medidas cautelares fixadas; considerando a aparente suficiência das 

demais cautelares, REVOGO APENAS a medida cautelar de 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO, permanecendo incólumes as demais, 

cuja inobservância poderá ensejar novo decreto de prisão preventiva.

Intime-se o acusado João Marcos para que compareça à Cadeia Pública 

de Peixoto de Azevedo para retirada do equipamento, no prazo de 05 dias.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de março de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65083 Nr: 2716-19.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPALNAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, devidamente citado, conforme AR juntado a ref. 8, 

o executado(a), não efetuou o pagamento do débito

Impulsiono os autos, abrindo vista a parte autora, para manifestação..

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 2283-78.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO NUNES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SERGIO NUNES SOUZA, Filiação: 

José de Souza e Luzia Belair Nunes, data de nascimento: 16/05/1994, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, casado(a), garimpeiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual, por intermédio de seu 

Promotor de Justiça da Comarca de Matupá, ofereceu denúncia em 

desfavor do réu acima mencionado, como incurso no art. 180, "caput", do 

Código Penal.

Despacho: Autos nº: 2283-78.2017.811.0111.Código Apolo nº: 

69173.Vistos.Trata-se de feito desmembrado o qual tramitam somente em 

relação ao acusado Paulo Sérgio Nunes Souza.Considerando que não há 

endereço do acusado nos autos, cite-o por edital, nos moldes da 

legislação processual penal vigente, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP. 

Cumpra-se.Matupá/MT, 08 de julho de 2017.Suelen BarizonJuíza 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, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 22 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71985 Nr: 3662-54.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA, Cpf: 

. . -, Rg: 2268744-0, Filiação: Leodilce Dias de Souza, data de nascimento: 

26/08/1992, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), auxiliar de 

produção, Telefone (66) 9967-6156. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu Promotor de Justiça da Comarca de Matupá, ofereceu 

denúncia em desfavor do réu acima descrito, como incurso no art. 42 da 

Lei de Contravenções Penais.

Despacho: Código nº 71985Processo nº 3662-54.2017.811.0111Classe – 

Assunto:Ação Penal – Procedimento Ordinário Réu(s): Manoel Edilson Dias 

de SouzaVistos em correição.1)Considerando que não foi possível a 

localização do acusado, Manoel Edilson Dias de Souza, bem comque 

ocorreu o desmembramento dos autos código nº 57247, DEFIRO o 

requerimento do Ministério Público, feito em audiência em 07.08.2017.2) 

Para isso, cite-o por edital, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, em consonância com o art. 396 e art. 396-A, ambos do Código 

de Processo Penal.3) Decorrido o prazo sem manifestação do acusado, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 23 de janeiro de 

2018.Suelen BarizonJuíza 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, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 22 de março de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56107 Nr: 251-71.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Cavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automoto Automoveis e Motos do Amapa 

LTDA, VOLKSWAGEM DO BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GONCALVES 

SANTOS - OAB:421-A

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de São Bernardo do Campo/SP 

para cumprimento da citação do denunciado à lide.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53415 Nr: 1519-34.2013.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., JOSUALDO 
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M. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MATUPÁ - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1519-34.2013.8.11.0111 – Código 53415

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FRANCISCO

PARTE RÉ/CITANDO: JOSUALDO M. DA SILVA, Filiação: , brasileiro(a), 

Endereço: Local incerto e

 não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/11/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 5.169,28

FINALIDADE: CITAÇÃO do réu JOSUALDO M. DA SILVA, acima 

qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Requerente ingressou com a presente Ação de 

Usucapião em desfavor dos Requeridos, aduzindo, em apertada síntese 

que Esther de Souza Magalhães desfrutou do imóvel usucapiendo, sem 

contestação ou oposição de terceiros, por mais de 15 (quinze) anos, 

sendo que, em 19 de abril de 2013, transferiu, mediante Escritura Pública 

de Cessão e Transferência de Direitos de Posse do referido imóvel, ao 

Requerente todos os direitos de posseira que detinha sobre o imóvel, e, 

desde então o autor tem procedido às providências necessárias ao 

cuidado do imóvel objeto da presente ação. Assim, estando plenamente 

configurados os requisitos para o reconhecimento da Usucapião, pugna 

pelo processamento e, ao final, procedência dos pedidos formulados na 

inicial.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote n.º 16 da Quadra n.º 04 da 

Zona de Chácaras 002 (ZCH-002), com área superficial de 25.008,60 m ², 

nesta cidade de Matupá-MT.

DESPACHO: Vistos. Defiro a citação por edital de Josualdo M. da Silva. 

Providencie a Secretaria. Sem prejuízo, dê-se ciência ao Ministério Público 

para que manifeste eventual interesse na causa. Transcorrido o prazo de 

edital, certifique-se a Secretaria a apresentação ou não de resposta. 

Após, venham-me conclusos os autos.

Eu, Rafael Vinícius Silva Koch - Analista Judiciário, digitei.

 Matupá - MT, 19 de março de 2018.

Regina Matos Davi

Gestor(a) Judiciário(a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 8933 Nr: 379-09.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Lubrificantes Anhanguera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAPITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora para se 

manifestar(em) acerca da certidão de f. 186, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36126 Nr: 967-40.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Reis Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8742, Hélio Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO 

FREITAS QUEIROZ - OAB:13.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar dados bancários para vinculação e liberação dos 

alvarás.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 98-63.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Rondon Guimarães, Thiago Thomas 

Fernandes de Souza, João Batista Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2.739, Juliano Botelho de Araújo - Defensor Público 

Susbstituto - OAB:, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12.162

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial de 

fls. 241/244, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS 

GUSTAVO RONDON GUIMARÃES, vulgo “GUGA”, JOÃO BATISTA ALVES 

DE ALMEIDA e THIAGO THOMÁS FERNANDES DE SOUZA no que se 

refere à infração apurada nesses autos, pelo reconhecimento da 

prescrição virtual.Determino a intimação de Thiago Thomas Fernandes de 

Souza para que esse indique os dados bancários para a transferência da 

fiança recolhida à fl. 40 – PDF. Após, proceda com o necessário para a 

transferência da fiança.Outrossim, determino a restituição do veículo Fiat 

Estrada, Placa ALH-7564, cor verde, desde que devidamente comprovada 

nos autos a propriedade do veículo automotor. Em não havendo 

restituição, determino o perdimento em favor da APAE/Nobres.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21437 Nr: 4-81.2011.811.0030

 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: Nereu Muniz de Macedo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Soares, Gesuino C. Cruz, Itmar 

Zeitoum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Gonçalves Martins Filho 

- OAB:MT - 12.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que cumpra a determinação de 

fl. 375, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 2480-82.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Pereira da Silva, Weberton Cesar de 

Miranda, Paulo Sérgio Barreto Barbosa Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 
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Silva - OAB:12433/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 I - Este magistrado responde pela Segunda Vara de Diamantino/MT, bem 

como pela Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher e Segundo Juizado Especial Cível, ambos de Cuiabá/MT. 

Aliado a isso, na presente data existe uma pauta de audiências 

previamente designadas na SegundaVara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, sendo impossível o 

deslocamento para Nobres/MT.

Por sua vez, constato que o magistrado responsável pela comarca de 

Nobres/MT não adequou a pauta de audiência, em que pese o usufruto de 

compensatória.

 Em decorrência das razões expostas, redesigno a audiência para o dia 

27 de abril de 2018, às 13h30min.

II - Int.

III - Dê-se ciência ao Ministério Público.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 72-81.2018.811.0031

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar Xavier Meira, Sindicato do Comércio 

Varejista de Nortelândia (SINCOVAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que recolham as 

custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1242-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Defiro os pedidos retro da defesa.

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha de defesa Ruy 

Guilherme Peral da Silva, Excelentíssimo Delegado de Polícia Civil, e 

DETERMINO seja ela intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

prestar as seguintes informações:

a) Foram realizadas diligências no local em que ocorreu a prisão do 

acusado?

b) Foram ouvidas as pessoas que moram vizinhas ao local da prisão?

c) Caso não tenha(m) sido realizada(s) a(s) referida(s) diligência(s), quais 

foram os motivos impeditivos?

HOMOLOGO igualmente a desistência da diligência requerida pela defesa, 

e, defiro o pedido de realização de perguntas às vítimas e ao acusado, a 

fim de obter maiores detalhes quanto ao local e a dinâmica dos 

acontecimentos no ato da prisão, ressaltando que poderá a defesa fazer 

intervenções quando da atuação deste magistrado.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Intime-se a defesa.

Cientifique-se o Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52587 Nr: 1273-96.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEILTON XAVIER DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 27 DE MARÇO DE 2018, às 17:00H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36578 Nr: 282-96.2011.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO KATAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Epelbaum - OAB:OAB/MS 

6703-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Tadeu Haendchen - 

OAB:OAB/MS 2926

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte requerida.

Da análise dos autos, verifica-se que foi determinada a reavaliação do 

imóvel (fls. 82 e verso), providência que, até o momento, não foi cumprida.

Assim, proceda a zelosa Secretaria Judicial com o necessário para o 

cancelamento do leilão a ser realizado no dia 23/03/2018, a fim de dar 

cumprimento àquela decisão.

Com a juntada da avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, estabelecido o valor atualizado do bem, intime-se o leiloeiro para a 

designação do respectivo leilão e os demais atos necessários.

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52986 Nr: 1543-23.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 DE JULHO 

2018, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.
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Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 280-05.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Bortolassi - 

OAB:OAB/MT 22695-B

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO extinto o feito com análise de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2018- DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO o Provimento nº 11/2017/CGJ (DJE nº 10099/2017), que 

trata da implantação da Central de Mandados nas Comarcas de Primeira 

Entrância do Estado de Mato Grosso, instalada nesta Comarca através da 

Portaria nº 054/2017/DF (DJE – Ed. nº 10118/2017);

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 382/2014/PRES, que regula 

controle e a frequência dos servidores do Poder Judiciário, bem como da 

Ordem de Serviço nº 003/2015/DF e Ordem de Serviço nº 003/2017/DF 

deste Juízo;

CONSIDERANDO a determinação contida no teor da r. decisão proferida 

nos autos de Pedido de Providências nº 128/2017 – CIA 

0133611-76.2017.811.0000 (DJE - Edição nº 10212/2018);

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER em caráter experimental o registro de ponto dos 

Oficiais de Justiça lotados nesta Comarca de Nova Monte Verde, 

manualmente às terças-feiras e sextas-feiras e de igual forma, aos que 

estiverem escalados para o plantão.

 § 1º - DETERMINAR que, quando for feriado nos dias da semana 

estabelecidos no caput deste artigo o registro de ponto dos Oficiais de 

Justiça será feito no primeiro dia útil subsequente.

Art. 2º -Ficará a regulamentação do controle ao responsável nos termos 

do Capítulo I – Seção I – Portaria 382/2014/PRES.

Art. 3º - As demais adequações e dúvidas serão dirimidas pelo Juízo da 

Diretoria do Foro desta Comarca de Nova Monte Verde.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, revogando-se 

as disposições em contrário.

Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, afixando-se cópia no átrio do Fórum para conhecimento.

Nova Monte Verde, 21 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2018- DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO o Provimento nº 11/2017/CGJ (DJE nº 10099/2017), que 

trata da implantação da Central de Mandados nas Comarcas de Primeira 

Entrância do Estado de Mato Grosso, instalada nesta Comarca através da 

Portaria nº 054/2017/DF (DJE – Ed. nº 10118/2017);

CONSIDERANDO que há a necessidade de prestação judicial de forma 

padronizada com excelência e organização do serviço judiciário;

CONSIDERANDO principalmente a necessidade de regulamentar a 

sistemática de devolução de mandados de atos executórios.

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que no cumprimento de mandados de citação, 

penhora, avaliação e demais atos executórios, após a distribuição pela 

Central de Mandados, o Oficial de Justiça receberá o mandado e efetuará 

a citação, devolvendo-o à Central de Mandados para encaminhamento à 

Secretaria, para juntada deste nos autos e após proceder a contagem do 

prazo respectivo.

 Art. 2º - DETERMINAR que com o decurso de prazo e não havendo 

pagamento ou indicação de bens à penhora por parte do executado, a 

Secretaria deverá desentranhar uma via do mandado encaminhando-o 

novamente à Central de Mandados com nova numeração de mandado no 

Sistema Apolo e indicação de que se trata de mandado para a 

continuidade do cumprimento de atos executórios, que o distribuirá 

vinculando o Oficial de Justiça que procedeu a citação;

Art. 3º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, revogando-se 

as disposições em contrário.

Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, afixando-se cópia no átrio do Fórum para conhecimento.

Nova Monte Verde, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Decisão

Vistos.

R. H.

 Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio

 ajuizada pelo servidor WAGNER ERHARTER, matrícula: 25534, Oficial de

 Justiça, lotada na Central de Mandados desta Comarca de Nova Monte

 Verde, relativo ao período compreendido entre 13/02/2013 a12/02/2018,

 aduzindo que preenche os requisitos da lei, necessários ao pleito.

Às

 fls. 04/07, foi juntado Relatório de Ficha funcional e Consulta de

 Tempo de Serviço do servidor constante no Sistema SGP-TJ, bem como

 consta às fl. 10, certidão expedida pela Central de Administração desta

 Comarca de Nova Monte Verde, relativa ao exercício de suas atividades,

 dando conta de que ele não sofreu nenhuma penalidade, bem como não

 violou o que preceitua o artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90.

 É o necessário relatório.

Decido.

De

 acordo o artigo 30, § 1º do RITJMT – Regimento Interno do Tribunal de

 Justiça do Estado de Mato Grosso cabe ao Magistrado Diretor do Foro da

 Comarca, a apreciação acerca da concessão de licença-prêmio aos

 servidores do Fórum sob sua jurisdição.

Após as análises do relatório

 de fls. 05/09, e da certidão de fl. 10, dos presentes autos,

 verifica-se, que o servidor exerceu ininterruptamente, suas atividades

 no serviço público estadual, não havendo em sua ficha funcional qualquer

 anotação negativa.

Dessa forma, conclui-se que o requerente não
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 violou o artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90, nem sofreu nenhum tipo

 de penalidade, fazendo jus ao que preceitua o artigo 109 da mesma lei,

 ante o lapso temporal mínimo exigido.

 Isto posto, concedo a

 licença-prêmio de 03 (três) meses ao servidor WAGNER ERHARTER,

 matrícula: 25534, Oficial de Justiça, lotada na Central de Mandados

 desta Comarca de Nova Monte Verde, relativo ao período compreendido

 entre 13/02/2013 a 12/02/2018, para todos os efeitos legais, ficando o

 seu gozo condicionado à conveniência do serviço público, nos termos do

 artigo 109 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/90 (Estatuto dos

 Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso).

Expeça-se o

 necessário, e, após, arquive-se com as baixas pertinentes, fazendo-se 

as

 devidas anotações na pasta funcional da servidora, bem como

 encaminhando cópia ao Departamento de Recursos Humanos do E. 

Tribunal de

 Justiça deste Estado. (via CIA).

Publique-se

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 12 de março de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40898 Nr: 637-06.2011.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO HERCULANO DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 519,78 (Quinhentos e dezenove reais e setenta 

e oito centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 22 de março de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 2018-39.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 75442 – Autos n. 2018-39.2017.811.0091

 DESPACHO

Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 94/98, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de abril de 2018 às 13h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

recambiamento do réu Roberto de Oliveira Santos.

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36242 Nr: 690-89.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 36242 – Autos n. 690-89.2008.811.0091.

 Vistos em correição.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, desconstituo o defensor 

dativo Dr. Paulo Rogério de Oliveira e nomeio a CINTIA LAUREANO LEME, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 6907/O-MT, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Intime-se a advogada nomeada para, no prazo de 05 dias, apresentar o rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, juntar documentos e requerer 

diligências, conforme exigência do artigo 422 do Código de Processo 

Penal, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, conforme dispõe 

o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 22 de março de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74415 Nr: 1434-69.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - 

OAB:SP 53.553

 Código 74415 - Autos n. 1434-69.2017.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Apesar de intimado o advogado do réu não apresentou o rol de 

testemunhas para deporem em plenário (fls.228/229).

Assim, designo o dia 20 abril de 2018, às 08h30min, para julgamento do 

réu perante o Tribunal Popular do Júri.

No mais, cumpra-se conforme contido às fls. 224/225.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de março de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 583 de 688



BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72976 Nr: 589-37.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Mary Schunig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 13h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72848 Nr: 499-29.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Lucio Trofino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 14h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66722 Nr: 244-42.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 77/84, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03/09/2018 às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72513 Nr: 285-38.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Nascimento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 57/60, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03/09/2018 às 16h50, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72895 Nr: 544-33.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 66/66v, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03/09/2018 às 17h50, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72798 Nr: 468-09.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione da Rocha Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 122/123, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/09/2018 às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68014 Nr: 1121-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 67/68, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/09/2018 às 15h, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 280-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 67/68, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/09/2018 às 16h, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31003 Nr: 811-59.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 151/152, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/09/2018 às 17h20, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 28-96.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos constam, julgo 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado 

JOSAFA RIBEIRO DE LIMA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso 

no artigo 217-A do Código Penal. Desta forma, JOSAFA RIBEIRO DE LIMA 

fica condenado definitivamente a pena de 11 anos de reclusão.Com 

fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “a”, e art. 59 do Código Penal, o 

sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade 

definitiva punida com reclusão em regime FECHADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70323 Nr: 729-08.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmor de Brito Guedes - ME, Dalmor de Brito 
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Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 24/09/2018, às 15h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73310 Nr: 832-78.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia de Lima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição , etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 14h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73214 Nr: 766-98.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Tessaro Callegari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 15h30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74187 Nr: 1295-20.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição , etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/08/2018, às 15h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 66205 Nr: 1910-15.2014.811.0091

 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: Odete Mateus Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada e ciente a se manifestar ou providenciar as 

diligências que são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se 

inerte há anos ou procedendo com pedidos que apenas protelam o trâmite 

processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65479 Nr: 1340-29.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada e ciente a se manifestar ou providenciar as 

diligências que são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se 

inerte há anos ou procedendo com pedidos que apenas protelam o trâmite 

processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65469 Nr: 1330-82.2014.811.0091

 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: Elena Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada e ciente a se manifestar ou providenciar as 

diligências que são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se 

inerte há anos ou procedendo com pedidos que apenas protelam o trâmite 

processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62837 Nr: 907-59.2013.811.0091

 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: Juliana Garcia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada e ciente a se manifestar ou providenciar as 

diligências que são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se 

inerte há anos ou procedendo com pedidos que apenas protelam o trâmite 

processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62627 Nr: 768-10.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Pires de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada e ciente a se manifestar ou providenciar as 

diligências que são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se 
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inerte há anos ou procedendo com pedidos que apenas protelam o trâmite 

processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62512 Nr: 656-41.2013.811.0091

 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: Adão dos Santos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada e ciente a se manifestar ou providenciar as 

diligências que são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se 

inerte há anos ou procedendo com pedidos que apenas protelam o trâmite 

processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 61664 Nr: 1193-71.2012.811.0091

 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: GdOdS, Maria Aparecida de Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Devidamente intimada e ciente a se manifestar ou providenciar as 

diligências que são de sua incumbência, a parte autora vem mantendo-se 

inerte há anos ou procedendo com pedidos que apenas protelam o trâmite 

processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65136 Nr: 1054-51.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Moreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 588 de 688



DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 23-93.2014.811.0091

 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: Izaque Pereira Rodrigues

 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:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 38342 Nr: 64-02.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63563 Nr: 1488-74.2013.811.0091

 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: João Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62877 Nr: 942-19.2013.811.0091

 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: Dieine Espindola Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62840 Nr: 910-14.2013.811.0091

 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: Cristiane da Silva Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62795 Nr: 1396-33.2012.811.0091

 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: Priscila Guimarães de Almeida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62791 Nr: 1392-93.2012.811.0091

 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: Silvana da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 
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promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62747 Nr: 1356-51.2012.811.0091

 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: Elisangela Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60129 Nr: 1394-97.2011.811.0091

 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: Aparecida Dias de Trindade Cervantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40010 Nr: 1742-52.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilton Garcez Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 
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NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 1585-79.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celaine de Paula Souza Marcílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Ao ser tentada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, verifico que a mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar 

ou, sequer foi encontrada para ser intimada, mantendo-se inerte há anos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Nova Ubiratã
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 58752 Nr: 636-94.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PRIMAVERA DO 

LESTE - PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Massanore Bando, MAURO EIITI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, 

WENDELL OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 61560 Nr: 167-14.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO BIRK, DAIANE LUIZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130709 , WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 59052 Nr: 795-37.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 51481 Nr: 811-93.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR REOLON, ADRIANA FERREIRA DOS 

SANTOS REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82780, CRISTIANO AMARO RODRIGUES - OAB:84933 , Fabio 

Adresa Bastos - OAB:30773, JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - 

OAB:84646 , MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - 

OAB:110856 , MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:11.746, MATHEUS ARANTES ROSAS - OAB:MG/150.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS 

DE FLS. 210/211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 58869 Nr: 705-29.2016.811.0107

 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): SANDRA MARIA PENA FIEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 66457 Nr: 133-05.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLON SOARES VANDES, GABRIEL 

HENRIQUE LIMAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRAO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178

 INTIMO O ADVOGADO RENATO NEGRÃO BARBOSA, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, APRESENTE A DEFESA DO DENUNCIADO, 

CONFORME NOMEAÇÃO ACEITA NOS AUTOS.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79050 Nr: 578-59.2018.811.0095

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento formulado por credor fiduciário objetivando a 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 3°, § 12, 

do Decreto-Lei n° 911/69 (após as modificações inseridas pela Lei n° 

13.043/2014).

Analisando os documentos que instruem o pedido, verifico que a busca e 

apreensão do bem fora deferida liminarmente pelo Juízo em que tramita a 

ação, motivo pelo qual DETERMINO:

a) que a Secretaria da Vara diligencie junto ao juízo de tramitação da ação, 

devendo aferir a autenticidade e vigência da decisão liminar; e

 b) que, em caso de confirmação da autenticidade e vigência da liminar, 

seja expedido o mandado de Busca e Apreensão dos bens, 

depositando-os com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo constar 

do auto o endereço completo do depositário.

Após o cumprimento do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

independentemente de êxito ou não na apreensão dos bens, oficie-se ao 

Juízo de tramitação da ação, remetendo-lhe cópia do mandado, da certidão 

e, se for o caso, do auto de depósito.

Por fim, arquive-se o presente incidente, observadas as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64003 Nr: 840-48.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Edimar Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS:a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do requerimento administrativo (08/07/2013, fl. 17), com 

renda mensal a ser calculada pelo INSS;b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício de auxílio-doença, desde a data 

do requerimetno administrativo (08/07/2013, fl. 17), devendo incidir juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;c) Em razão do 

princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil (NCPC), [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77582 Nr: 2978-80.2017.811.0095

 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: ARIVALNIL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACLIDES FRANCISCO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] , DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, nos termos do art. 749, parágrafo único 

do NCPC, e nomeio desde logo como curador provisório do interditando 

seu genro, ora requerente, o Sr. ARIVALNIL FERNANDES exclusivamente 

para fins previdenciários, ficando, referido curador provisório nomeado 

depositário fiel dos valores recebidos da previdência e também obrigado à 

prestação de contas, se instado para tanto.Lavre-se TERMO DE 

CURATELA PROVISÓRIA, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76383 Nr: 2358-68.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSAN JESSICA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora às fls. 247/259. Isto porque 

não há comprovação de que houve a transferência dos "pontos" à 

requerente Susan Jessica da Silva Lima, isto é, em que pese à declaração 

de fl. 260 manifestamente expressar que o Sr. Eder Pereira vendeu e 

transferiu os pontos à requerente, tal declaração, “de per si”, não possui o 

condão de comprovar a alegação. É falar: não trouxe a parte autora o 

título válido e eficaz para promover a competente liquidação de sentença, 

ou de outro modo comprovou efetivamente seu prejuízo junto à empresa 

ré.

No cumprimento de sentença de ação coletiva cabe a parte requerente 

provar a relação jurídica com o requerido e os termos, o que nem de perto 

foi feito.

Intime-se a requerente.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48159 Nr: 57-47.2015.811.0022

 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: Francineia das Dores Lima Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Ante os serviços prestados prestados pela advogado nomeado, 

Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima, arbitro 02 (duas) URH. Expeça-se a 

respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 19 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58327 Nr: 2160-90.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte exequente nada se manifestou acerca da 

impugnação apresentada pelo executado e verificando que o exequente 

atribuiu erroneamente o valor da URH correspondente ao ano que 

ingressou com a presente execução e não o ano da expedição da 

certidão, homologo o cálculo apresentada pelo executado em ref. 08.

Assim, 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 para o pagamento dos honorários advocatícios, 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 por intermédio da 

Procuradoria Geral do Município, 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 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56223 Nr: 1262-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelia Paes Ribeiro Paulino, David Paulino Filho, Elienai 

Alves Paulino de Souza, Eliezer Alves Paulino, Ebenezer Alves Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Paulino, Osmarina Alves Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358, Paulo Vyctor Mafra Castro - OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito da petição da Procuradoria Geral do Estado de ref. 

46, requerendo o que entender de direito.

Abre-se vista dos autos à Fazenda Nacional para se manifestar acerca do 

presente feito.

Após, abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49114 Nr: 281-82.2015.811.0022

 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: Belmiro de Almeida Luciano & Cia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia, Dulce 

Augustin Garcia, Leila Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique guareschi - 

OAB:, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Trata-se de ação de habilitação de crédito interposta por Belmiro de 

Almeida Luciano e Cia LTDA em face do ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIM 

GARCIA, representado pelas inventariantes Dulce Augustin Garcia e Leila 

Garcia.

Alegou a requerente haver crédito provindo de título extrajudicial em 

desfavor do de cujos, constituindo dívida líquida, certa e exigível.

A inicial foi recebida em decisão de ref. 3.

Instada a se manifestar, a parte requerida quedou inerte.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerente não 

trouxe prova literal da existência da dívida conforme determina o 

parágrafo 1º do artigo 642 do CPC, trazendo anexo à exordial, tão 

somente, petição inicial do processo de código 354739 em trâmite na 

comarca de Rondonópolis-MT, que visa execução dos títulos alegados, 

sem, contudo, demonstrá-los, ou mesmo, trazer decisão judicial que os 

reconheçam.

Diante disso, chamo o feito à ordem, a fim de evitar posteriores alegações 

de nulidade, com fulcro no art. 642 parágrafo §1º, determinando a 

intimação da parte requerente para que acoste provas da(s) dívida(s) 

vencida(s) e exigível(is) ou sentença judicial que a reconheça.

Intime-se a parte requerida, através de seus patronos, para impugnar ou 

manifestar concordância a respeito da habilitação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 642, §2º, do CPC, consigne que não 

havendo manifestação, considerar-se-ão como verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45893 Nr: 1394-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maximo de Lima -ME, David Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Considerando se tratar de erro sanável, com fundamento no princípio da 

primazia da resolução de mérito, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, 

arguida na exceção de pré-executividade.

Por consequência, recebo o pleito da parte exequente de ref. 22 como 

emenda à inicial.

Outrossim, defiro o pedido da parte executada reabrindo o prazo para 

apresentação de embargos à execução.

Diante da juntada da certidão de óbito do avalista, DAVID PAULINO, em 

cota de ref. 30, e havendo a necessidade de habilitação do espólio ou dos 

sucessores, suspendo o processo em face do de cujos, pelo prazo de 06 

(seis) meses, conforme o disposto no artigo 313, § 2º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, e determino que as partes exequentes habilitem os 

sucessores ou o espólio de DAVID PAULINO, no prazo de 30 (trinta) dias.

Acolho ao pedido em ref. 32, determinando a inclusão do SEBRAE – 
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas aos autos, 

fazendo-o figurar como polo ativo, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66308 Nr: 3175-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paulino Gomes, Joelma dos Santos 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Vistos etc. Primeiramente, oficie-se a Delegacia de Polícia Civil desta 

Comarca para que junte o laudo de exame pericial no aparelho celular 

apreendido no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, conforme já 

determinado anteriormente. Defiro os pedidos do Ministério Público e da 

defesa. Designo a audiência para a oitiva das testemunhas Grauciano 

Bispo Gomes e Welton Lima Santos, o dia 05/04/2018, às 13h30minutos, 

dispensando a presença do réu Nelson Paulino Gomes. Intimem-se as 

testemunhas. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64254 Nr: 2309-52.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Márcia Galvão 

Itacaramby - OAB:OAB n° 16.989/O, Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387, Tales Passos de Almeida - OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas. Em seguida, 

conclusos para sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45287 Nr: 1076-25.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacsonia Feles de Matos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rodrigues Japiassu 

dos Santos - OAB:MT/15527, Jonatas Rodrigues Japiassu dos 

Santos - OAB:16983, Oneide Rodrigues Japissu dos Santos - 

OAB:MT/13620-B

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA DENUNCIADA, para comparecer 

neste Juízo na audiência redesignada de instrução e julgamento de Ref. 

28, para o dia 09 de maio de 2018, às 14h30minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66330 Nr: 3188-59.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Francesneia dos Santos Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amélio Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50879 Nr: 954-75.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Nunes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos quanto à petição do executado de Ref: 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50999 Nr: 1010-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebina Maria de Almeida, Edmar Peres 

Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, Vagna Borges Oliveira Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT/13842/A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ:

1 - Certifico que em 29/12/2017, decorreu o prazo de suspensão do feito, 

pleiteado pelo exequente em Ref: 31.

2 - Em virtude do exposto, impulsiono o feito intimando o exequente, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58575 Nr: 2295-05.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Cardoso Passele, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procuradoria do Munícipio de Pedra Preta - 

OAB:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Drª. Lucimar Dias da Silva 

- OAB/MT nº 20.637, para promover a defesa do autor, para tanto 

impugnar as contestações no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59201 Nr: 2573-06.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. João Faustino Neto - 

OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do autor, para tanto 

impugnar as contestações no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 595 de 688



 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 915-44.2016.811.0022

 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: Ana Maria de Oliveira Bellini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rosa Carnavalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa do 

interditado, no prazo legal, conforme despacho Ref: 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18327 Nr: 1294-92.2010.811.0022

 AÇÃO: Exceção de Impedimento->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Vitorio Marchett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Westlb Ag. New York Branch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patricia Vilela do 

Nascimento - OAB:15528/O, ROBERTO CESAR DA SILVA - 

OAB:11994/O, Zaid Arbid - OAB:1822 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos do excipiente para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13608 Nr: 39-70.2008.811.0022

 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: Kisementes Pesquisa e Comercialização de Produtos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Produsoja Produção e Comercialização de 

Produtos Agricolas Ltda, Orlando Potiguara Vieira Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinícius Bossa 

Grassano - OAB:21.151, Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1- intimação das partes da perícia designada para o dia 07/05/2018, às 

15:00 horas (fl. 586), com início nesta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 412-62.2012.811.0022

 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: Jose Carlos de Padua ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa Exepirian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly JR - 

OAB:7581/MT, Viviane Califani Merino - OAB:6373-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos em razão da juntada dos documentos de fls. 134/136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16468 Nr: 1140-11.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Max Lobato Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44187 Nr: 249-14.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacildo Jacob Chagas, Luzia Mendonça Chagas, 

Benedito Mendonça Chagas, Sebastião Chagas de Mendonça, Amelia 

Mendonça de Oliveira, Maria José Mendonça Chagas, Leopoldina 

Mendonça Chagas, Nilson Oliveira Amorim, Jose Mendonça Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalina Mendonça Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dyulriman Pinto de Andrade - 

OAB:4966, Jair Camilo de Souza Junior - OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono dos inventariantes para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos acerca da juntada da certidão de óbito do 

inventariante: Nilson Oliveira Amorim.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-93.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010053-93.2016.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 30,68; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA Parte Ré: REQUERIDO: NORSA 

REFRIGERANTES S.A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010052-11.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010052-11.2016.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 16,17; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA Parte Ré: REQUERIDO: NORSA 

REFRIGERANTES S.A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1000040-23.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 23 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 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. "... 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: 1000040-23.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1000040-23.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 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. "... 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: 1000040-23.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010100-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO 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. Bem como, para que no 

mesmo prazo junte aos autos comprovantes do cumprimento da sentença. 

"... 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: 8010100-33.2017.8.11.0022; Valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 597 de 688



causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010100-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010100-33.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010098-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010098-63.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVANETE SANTOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010098-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO 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. "... esse modo, com lastro 

nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, ainda reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu 

com deslealdade. Com escopo inibitório, CONDENO a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 2%, e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo 

Civil.Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito ...". 

Processo: 8010098-63.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVANETE SANTOS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

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: 8010105-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DELMIRO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO 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. Bem como, para que junte 

aos autos comprovantes de cumprimento da sentença. "... 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); ..." Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Processo: 

8010105-55.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MOISES DELMIRO DE SANTANA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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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: 8010105-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DELMIRO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010105-55.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MOISES DELMIRO DE SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010102-03.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANE KAROLINE ESTEVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010102-03.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANE KAROLINE ESTEVES MACHADO Parte Ré: 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 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: 8010102-03.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANE KAROLINE ESTEVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO 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. Bem como, para que igual 

prazo junte aos autos comprovantes do cumprimento da sentença "... 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); Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Processo: 

8010102-03.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANE KAROLINE ESTEVES 

MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 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: 8010101-18.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010101-18.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 599 de 688



TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-18.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO 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. "... Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial, e o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora na litigância de má-fé, e consequentemente em pagar multa à 

reclamada de 2% do valor dado à causa e honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa.Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas ...". Processo: 8010101-18.2017.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010092-56.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALCENIR SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ALMEIDA VIANA OAB - RJ152437 (ADVOGADO)

LETICIA ALVES SANTOS OAB - RJ183119 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010092-56.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE VALCENIR SOUSA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010031-98.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA e CUMPRIMENTO 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. Bem como, para que junte 

aos autos comprovante do cumprimento da sentença. "...ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, e somente este, 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 do valor de alçada dos juizados especiais; B) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”);Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95) ...". Processo: 8010031-98.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDGAR 

NOGUEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 8010031-98.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 23 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: 8010031-98.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDGAR NOGUEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12801 Nr: 822-96.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vilmar Inácio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Guierino Scatolin Neto - OAB:10.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Daniel Zampieri Barion - OAB:7519

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1 - Intimação do(s) patrono(s) do requerido Saneamento Básico de Pedra 

Preta, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos os dados 

bancários para expedição de alvará judicial referente a liberação dos 

valores remanescentes.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 22238 Nr: 19-91.1990.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mathias Gonçalves S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristóvão Afonso da Silva, Donizetti Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no valor de R$ 

113,63 (cento e treze reais e sessenta e três centavos) relativo à 

distribuição dos presentes autos e conforme sentença de fls. 134. A guia 

para o pagamento deve ser obtida junto ao site www.tjmt.jus.br, "Emissão 

de Guias On-line". Sob pena de inscrição de Certidão Divida Ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148700 Nr: 8278-30.2017.811.0028

 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: Juvelina Souza de Lima Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre o parecer ministerial de ref.9

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148366 Nr: 8124-12.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147829 Nr: 7862-62.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65102 Nr: 316-63.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Lili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 364-12.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar juntada de ref.49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123550 Nr: 1968-42.2016.811.0028

 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: FLAG, Jucilene Aparecida de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazõe ao recurso de 

ref.33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 75075 Nr: 2502-59.2011.811.0028

 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: Moreira Comercio de Produtos Alimentícios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hosana Antunes de Almeida - 

OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões ao recurso de fls. 222/226

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80427 Nr: 1545-24.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcão de Arruda - 
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OAB:14613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12090-A, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:12.199

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte executada a fim de citar na forma do art. 523 e art. 525 do CPC/2015 

para que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos 

sob pena de incidência de multa nos termos do art. 523, § 1º do CPC, 

conforme decisão de fls. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106417 Nr: 599-47.2015.811.0028

 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: EMELDA TEREZINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106369 Nr: 580-41.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Bento Lopes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.92

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 900 Nr: 77-21.1995.811.0028

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemiro Fontes Fraille

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Clemente - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no valor de R$ 

157,33 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) relativo à 

distribuição dos presentes autos e conforme sentença de fls. 116. A guia 

para o pagamento deve ser obtida junto ao site www.tjmt.jus.br, "Emissão 

de Guias On-line". Sob pena de inscrição de Certidão Divida Ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150391 Nr: 401-05.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, 

no valor de R$ 14,00 ( catorze reais), mediante emissão de guia de 

deligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81730 Nr: 1848-38.2012.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Automóveis Várzea Grande LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Edson de Arruda Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, SUELLEM 

MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/MT, TENILLE PEREIRA 

FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117984 Nr: 484-89.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117984

DESPACHO

 VISTO,

Por necessidade de readequação da pauta de audiências tendo em vista o 

deferimento de usufruto de compensatória entre os dias 18 a 22 de junho 

de 2018, conforme expediente n° 0013660-54.2018.811.0000 da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 10 de julho de 2018 às 16h30min.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106853 Nr: 766-64.2015.811.0028

 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: Rosângela Maria de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA (EADCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEDSON DE MOURA LIMA - 

Procurador do Estado - OAB:4111

 DESPACHO

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela 

Antecipada proposta por ROSÂNGELA MARIA DE ARRUDA SANTOS em 

face de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS e 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA – EADCON.

A primeira requerida apresentou contestação (ref. 7 e 8)

A ré EADCON foi citada por edital, entretanto não contestou a ação.

Anoto a existência de réplica.

Pois bem.

Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018 às14h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59115 Nr: 1412-50.2010.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emir Lucas de Paula Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amazon Subtil Rodrigues 

Junior - OAB:9827

 DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148974 Nr: 8397-88.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esenil Maria Rondon Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148729 Nr: 8285-22.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Godofredo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar perito nomeado da juntada de petição de ref.88 e 89

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152232 Nr: 1154-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Moreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEDIL MARCIANO PIRES DA 

SILVA - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora ref. A juntada de ref. 10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 2408-48.2010.811.0028

 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: Terezinha Pinto de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestor do Sistema Único de Saude - Gestão 

Plena, Gestor do Sistema Único de Saude, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo manifestar juntada petição e documentos ref.125

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9646 Nr: 502-96.2005.811.0028

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Rufino da Silva, Adriana Pereira Gomes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino Rufino da Silva, Maria Antonia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço a intimação da parte requerente na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a 

retirada do Formal de Partilha expedida nos autos, em virtude da não 

localização das partes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012438-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012438-59.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: VITURINA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. O Patrono da parte requerente pediu prazo para juntada de 

justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa 

se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8011388-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CASSIMIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011388-95.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

BENEDITA CASSIMIRA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8011812-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAER ESCANDELARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011812-40.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

ESMAER ESCANDELARIO DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8013895-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8013895-63.2016.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

GONCALO MARQUES DO AMARAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Designada audiência 

de conciliação para o dia 17/10/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora intimada para o ato. ID 10322019 ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8012398-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012398-77.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: MARIA 

JOSE DE CAMPOS SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no 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: 8013899-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8013899-03.2016.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

GONCALO MARQUES DO AMARAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Designada audiência 

de conciliação para o dia 17/10/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora intimada para o ato. ID 10322134 ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

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: 8010815-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010815-57.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. 

REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A 

parte requerente requer a indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

bancária localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 

dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 13/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato, não apresentou 

justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 8014230-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8014230-82.2016.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 17/10/2017, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora intimada para o ato. ID 

10322463 ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo 

sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8012222-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN CELESTINO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012222-98.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

GEOVAN CELESTINO DANTAS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8011387-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011387-13.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: ODILA 

MARQUES DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 
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requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8014366-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8014366-45.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MAURO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência bancária localizada neste município permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada 

audiência de conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da 

parte requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o 

prazo sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os 

efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8011646-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE VITORIA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011646-08.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

ZENAIDE VITORIA DA SILVA GOMES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8012596-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012596-17.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: MARIA GONCALINA ARRUDA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente. O Patrono da parte 

requerente, informou seu falecimento e pediu prazo para juntada da 

certidão de óbito. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra 

alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

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: 8014294-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8014294-58.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: JACINTO JOAO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 
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da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência bancária localizada neste município permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada 

audiência de conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da 

parte requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o 

prazo sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os 

efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8011482-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011482-43.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

MARCELINA DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato, não apresentou 

justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 8011813-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011813-25.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

FERNANDO LUIS DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8012073-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DUDEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012073-05.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

PEDRO DUDEK REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no 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: 8010766-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010766-16.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

FABRICIA LIMA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 
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requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8014454-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DAMIAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8014454-83.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: JULIO DAMIAO DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A 

parte requerente requer a indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

bancária localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 

dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 14/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente. Compareceu no ato a filha do autor, Sra Maria de Arruda e 

Silva, que solicitou a desistência do processo em razão do falecimento do 

seu pai, ora requerente. A parte requerida manifestou nos autos, no ID 

12361454, concordando com o pedido de desistência. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8010931-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NARCISO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010931-63.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

EMERSON NARCISO DUARTE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8011793-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011793-34.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: BENEDITO DO CARMO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8012451-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL BENEDITO DE PINHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012451-58.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: JOADIL BENEDITO DE PINHO E SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 8012097-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA LUZIETE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012097-33.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

CARMINA LUZIETE DE PINHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no 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: 8011073-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011073-67.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ERICA CRISTINA DE JESUS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8011200-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011200-05.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. O Patrono da parte requerente pediu prazo para juntada de 

justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa 

se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8010901-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010901-28.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MATILDE MARIA DA CRUZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

13/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 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: 8011203-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011203-57.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. O Patrono da parte requerente pediu prazo para juntada de 

justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa 

se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8011274-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011274-59.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. O Patrono da parte requerente pediu prazo para juntada de 

justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa 

se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8010871-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010871-90.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. 

REQUERENTE: ADILES DOS REIS DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A 

parte requerente requer a indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

bancária localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 

dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 13/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8010889-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SANTOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010889-14.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

HELIO SANTOS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 13/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte 

requerente pediu prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 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: 8010527-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010527-12.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: KAMILLA GONCALVES 

CORREA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8010273-73.2016.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: MARIA 

CANDIDA DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012158-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JOSE DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012158-88.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: RENATO JOSE DE 

ARRUDA RONDON REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

14/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no 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: 8012334-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VERONEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012334-67.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
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INADIMPLENTES]. REQUERENTE: REGIANE DA SILVA VERONEZI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 8012357-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012357-13.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: VERA LUCIA MADALENA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 12/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 1000159-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que a audiência agendada automaticamente pelo 

sistema restou prejudicada, tendo em vista que não houve as expedições 

necessárias para sua realização.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA OAB - MT24403/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 02 de maio 

de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8066816-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EPERMINANTE ROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

Maio de 2018, às 13:10 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

Maio de 2018, às 13:20 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017474-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVADOR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 13:50 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012300-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LISEU GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012300-92.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: LISEU GONCALVES NETO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por danos morais 
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em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência bancária localizada neste município permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada 

audiência de conciliação para dia 12/03/2018, constatou-se ausência da 

parte requerente, embora devidamente intimada para o ato, não 

apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 8012042-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARINALVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012042-82.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JULIANA MARINALVA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 14/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 1000721-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ANTUNES MACIEL CORREA DA COSTA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

MAIO de 2018, às 13:30 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012133-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIANE LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012133-75.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

WIVIANE LUCIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no 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: 8012312-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SIDERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012312-09.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

BENEDITO SIDERIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente 

requer a indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no 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: 8012069-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012069-65.2017.8.11.0028 REQUERENTE: FLAVIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 14/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 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: 8019454-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ESTELITO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

Maio de 2018, às 13:40 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018388-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 14:00 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018388-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 14:00 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018310-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BELA ALENCAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 14:10 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016821-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES DE CAMPOS (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 para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 14:20 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016878-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELINA DA SILVA (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 para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 14:30 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018308-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 14:40 horas perante este Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016844-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERGIO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Conciliação designada para o dia 16 de 

Abril de 2018, às 15:00 horas perante este Juizado.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22384 Nr: 2368-36.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Barros Resplande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta nos 

autos resposta do Ofício entregue a perito nomeada nestes autos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 647-15.2012.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peraci da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da complementação da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 282,58 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta 

e oito centavos) devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser 

emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na 

Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5092 Nr: 1055-84.2004.811.0059

 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: Fabiano Ranilson Safre de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, José Waltex Alexandre Aguiar - 

OAB:2311/TO, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - OAB:8688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que informe nos autos: número, 

RG, CPF e dados bancários para depósito do RPV solicitado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56876 Nr: 1509-78.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Dias de Araújo Gomes

 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:

 Considerando que a transferência de valores envolvendo pagamento de 

RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, intime-se a parte 

autora, por intermédio de sua advogada constituída, para, no prazo de 10 

(dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para efetivação da 

transferência dos valores depositados.

Ao mesmo tempo, proceda-se à vinculação do valor depositado.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47766 Nr: 3541-27.2013.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Maria dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Geraldo Querino de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Diamantino Bonfim e 

Silva - OAB:OAB/SP 142.868, Rubens Antonangelo Junior - 

OAB:OAB/MG 54.785-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando o teor da certidão de fl. 80, revogo a nomeação anterior e 

nomeio como perito judicial nos autos, independentemente de 

compromisso, o Contador, Sr. João Conceição Alencastro, CRC/MT n. 

1.283/O-1, com endereço profissional à Avenida Agrícola Paes de Barros, 

Nº 1.329 – Bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT – CEP 78.030-210, Telefone: 

(65)3625-1023, Celular: (65) 98421-4627, fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo, contados a partir da data do depósito integral 

dos honorários periciais.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos (art. 465, §1º, NCPC).

Intime-se o “expert” para, em cinco dias, apresentar a proposta de 

honorários e currículo, com comprovação de especialização e contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais (art. 465, §2º, NCPC).

Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum 

de cinco dias. Caso concordem com o valor, desde já, determino que a 

parte autora deposite o valor total da perícia.

Efetuado o depósito integral, proceda-se à conclusão dos autos 

objetivando a designação da data, horário e local para início da produção 

da prova (art. 474, NCPC), como também para a transferência de 50%

(cinquenta por cento) dos honorários em favor do perito judicial na conta 

bancária indicada (art. 465, § 4º, NCPC).

Consigno que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o 

acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5(cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53722 Nr: 3172-96.2014.811.0059

 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: Cleusa Maria Alecrim de Jesus

 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 requerente foi intimada 

pessoalmente, para no prazo de 10 dias, dar prosseguimento 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.: 83239 Nr: 5013-24.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Pereira Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço de Sena Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta 
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nenhuma informação quanto ao pagamento do débito alimentar cobrado 

nestes autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78535 Nr: 2029-67.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrogenética Comercio e Representação Ltda

 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 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 

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.: 85451 Nr: 6401-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Gomes Souza

 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 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 

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.: 78901 Nr: 2278-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo M. Coimbra - ME

 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 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 

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.: 92723 Nr: 10805-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R Ferreira ME

 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 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 

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.: 52524 Nr: 2168-24.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A, CRÉDITO E INVESTIEMNTO, em desfavor de ADEMIR PEREIRA ROSA, 

ambos já qualificados nos autos.

 Foi recebida a inicial e deferida a liminar (fls.24/25).

Ato continuo, a autora pugnou pela desistência da ação, uma vez que 

realizou acordo extrajudicial com o requerido (fl.39).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela parte autora (art. 90, do NCPC).

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44480 Nr: 430-35.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: medi saúde produtos médicos de hospitalares LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Confresa/MT 

(Pref. Mun.Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Castro - OAB:19883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anizeth de Souza Lima - 

OAB:OAB/GO 40.369

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e julgo extinto o 

feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o 

fim de condenar o réu a pagar à autora as o débito relacionado na inicial, 

no valor de R$10.049,01, valor atualizado desde o ajuizamento da ação, 

com juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação. Ante a 

sucumbência do réu, condeno-a ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

da condenação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44480 Nr: 430-35.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: medi saúde produtos médicos de hospitalares LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Confresa/MT 

(Pref. Mun.Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Castro - OAB:19883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anizeth de Souza Lima - 

OAB:OAB/GO 40.369

 DESPACHO

Recebo o cumprimento de sentença, razão pela qual determino a alteração 

do tipo de ação.

 Intime-se o executado para impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias (NCPC, art. 535, “caput”).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44480 Nr: 430-35.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: medi saúde produtos médicos de hospitalares LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Confresa/MT 
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(Pref. Mun.Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Castro - OAB:19883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anizeth de Souza Lima - 

OAB:OAB/GO 40.369

 Vistos.

Em vista do trânsito em julgado da sentença, manifeste-se a parte autora 

sobre eventual prosseguimento no feito, sob pena de arquivamento.

Concedo o prazo de 10 dias.

Aguarde-se em cartório a manifestação.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47977 Nr: 3756-03.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Almeida Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e fixo como pontos controvertidos a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de maio de 

2018 às 16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98164 Nr: 1573-83.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMORIM DE ALMEIDA, Maria Jose Rogério da 

Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , a fim de que o réu conceda desde logo o benefício assistencial.Na 

petição inicial, a parte autora pediu tutela de urgência, fundamentando seu 

pedido no sentido de que seria vulnerável social, pois viveria em um grupo 

familiar de baixa renda e que seria portador de doença que o incapacitaria 

para atividades laborativas.Decido.Indefiro o pedido de antecipação de 

tutela. Isso porque, embora a parte autora tenha apresentado relatórios e 

receituários médicos, tais documentos não autorizam qualquer conclusão 

quanto à atual condição de saúde. Veja-se que, no primeiro relatório 

médico, o profissional de saúde diz apenas que o autor segue em 

acompanhamento. Em outro documento, o médico parece dizer (o 

documento não é perfeitamente legível) ter logrado um diagnóstico, mas 

reafirma que o autor segue em aconhamento. Depois disso, há apenas 

laudos e exames médicos, mas nenhum deles diz ser o autor incapaz para 

exercer qualquer trabalho.Por esse viés, vê-se que necessita-se de um 

perito médico para aferir tais documentos apresentados pelo autor ou 

mesmo para realizar perícia no próprio autor.Se isso não bastasse, não há 

nos autos ainda elementos que possam assegurar, mesmo nesse exame 

superficial, que a parte autora viva em condições sócioeconômicas 

frágeis, a ponto de lhe garantir, em sede de tutela antencipada, o gozo de 

benefício previdenciário.Isso porque o autor apresentou apenas um 

documento de entrevista, sem identificação precisa, onde se colheu 

aspectos sociais em que viveria, sem delimitar a extensão desse 

quadro.Por tudo isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA.Cite-se a parte ré mediante remessa dos autos. Determino à 

equipe multidisciplinar deste Juízo que realize estudo socioeconômico em 

relação ao autor, apresentando laudo.Determino à Secretaria deste Juízo 

que apresente os dados do perito judicial médico para que seja nomeado e 

seja designada perícia.Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71323 Nr: 4068-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene dos Santos Leismann, SASL, LASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Leismann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:MT/12097-B, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:MT/15216, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:MT/8.166-B

 Aqui se tem ação de execução de alimentos pelo rito de penhora.

Defiro o pedido ministerial, a fim de que o executado seja intimado no 

prazo de 15, dias para manifestar-se quanto à contraproposta da parte 

exequente (referência 34), no tocante ao pagamento parcelado das 

pensões alimentícias.

 Após, tornem-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74566 Nr: 5476-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Thiago Pimentel Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelly Rayane Moreira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de guarda, ajuizada por THIAGO PIMENTEL MEDEIROS 

em face de NELLY RAYANE MOREIRA RESENDE, em favor da criança 

VICTOR HUGO MOREIRA MEDEIROS.

Consta dos autos que atualmente, a criança reside com seu genitor e sua 

madrasta, Débora Moraes Medeiros.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela realização de 

estudo psicossocial e visita domiciliar pelas equipes técnicas do Conselho 

Tutelar e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS – de Confresa/MT

Posteriormente, o requente foi intimado para indicar o endereço atualizado 

da ré (genitora do infante), contudo, informou que a ela está em local 

incerto e não sabido, pugnando pela citação editalícia.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Acolho o parecer ministerial, oficie-se ao Conselho Tutelar para que 

realize um estudo detalhado e pormenorizado das condições em que vive 

a criança, devendo descrever como é a residência, e convivência da 

infante com o genitor e sua madrasta.

 Determino à equipe multidisciplinar que realize estudo psicosocial, 

apresentando laudo.

Indefiro, por ora, a citação editalícia nos termos do §3º, artigo 256, do 

Código de Processo Civil. Nesta linha, determino à Secretaria Judicial, que 

encaminhe ofícios ao Tribunal Regional Eleitoral e a Receita Federal do 

Brasil, com a finalidade de obter endereço de NELLY RAYANE MOREIRA 

RESENDE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5855536SSP – GO e 

do CPF nº 043.411.081-74.

 Sendo tudo cumprido e sobrevindo nos autos às respostas dos ofícios, 

abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca de tais documentos, devendo, na mesma oportunidade, indicar 

demais provas que pretenda produzir.

Após, tornem os autos conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 617 de 688



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47977 Nr: 3756-03.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Almeida Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autoa a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

audiência designada para o dia 02/05/2018 às 16h00min, horário Oficil de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20085 Nr: 749-71.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para apresentar 

manifestação acerca do laudo acostado nas fls. 132/142, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41285 Nr: 1017-91.2012.811.0059

 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: CRQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio litigioso, cumulada com ação para cobrança 

de alimentos e regularização de guarda, ajuizada por Cirlene Ribeiro 

Quadros Carvalho em face de Augusto Carvalho Pinto.

Fixo prazo de 30 dias para que as partes possam manifestar-se quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas e, se pretender a 

realização de prova técnica, deverá, desde logo, ser esclarecida a 

pertinência e formulados quesitos, acompanhados se houver interesse, da 

indicação de assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de interesse em produção de prova testemunhal, deverão 

também ser indicados detalhadamente os fatos sobre quais incidirá a 

prova.

 No mais, considerando que o réu está sendo representado pela 11ª 

Defensoria Pública de Gurupi/TO, determino sua intimação por e-mail, no 

seguinte endereço eletrônico gurupi@defensoria.to.gov.br.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42409 Nr: 2135-05.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSM, BAdS, JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do retorno da Carta Precatória, a fim de dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79652 Nr: 2798-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Execução de Título Extrajudicial

Autos n. 2798-75.2017.811.0059 (código 79652)

Autor: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

Réu: RICARDO ALVES

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por 

Administradora de Consórcios Sicredi Ltda em face de Ricardo Alves.

Após a citação do executado, a parte autora manifestou-se nos autos 

requerendo a extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76192 Nr: 613-64.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Autos n. 613-64.2017.811.0059 (código 76192)

Autor: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

Réu: JOÃO LUIS SCHNEIDER

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por Administradora 

de Consórcios Sicredi Ltda em face de João Luis Schneider.

Antes de ser procedida a citação do demandado, a parte autora 

manifestou-se nos autos requerendo a extinção do feito, com arrimo no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56038 Nr: 1025-63.2015.811.0059

 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: KFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPT, MBT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para reconhecimento e dissolução de união estável 

“post mortem”, ajuizada por KELES FRANCISCA HERAQUE em face de 

MARINA BATISTA TEIXEIRA e GABRIEL HERAQUE TEIXEIRA.

 Consta nos autos que a parte autora foi intimada para emendar a inicial, 

todavia, o vício só foi sanado depois de decorrido o prazo de 2 anos. O 

feito não foi extinto à época, por não ser a medida mais eficaz.

 Não obstante, este Juízo fixou um prazo de 15 dias para que a parte 

autora esclarecesse quais seriam os motivos que que levaram a autora a 

inseri o filho comum do casal na demanda, além determinar que 

esclarecesse, naquele mesmo prazo, eventual pretensão em da face da 

parte requerida no sentido de remanescer prestação ou condenação 

patrimonial.

 Na ocasião da fixação do prazo supra, a parte autora foi advertida, que 

acaso não se manifestasse no prazo estabelecido, acarretaria a extinção 

dos autos.

 Na referência 24, o teor da certidão revela o decurso de prazo sem 

manifestação da parte autora.

É a síntese do necessário. Decido.

 No presente caso, a extinção do feito neste momento processual, é 

medida que se impõe, uma vez que foi concedida à parte autora prazo 

para esclarecimentos de questões que envolvem o mérito da causa.

 Por oportuno, observa-se, que mesmo depois de ser intimada e advertida 

a respeito das consequências de seu silêncio, manteve-se inerte. 

Portando, é evidente o reconhecimento da inépcia da petição inicial, 

prejudicnado o prosseguimento da presente demanda.

Sendo assim, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo e declaro extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito.

Sem custas processuais.

Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85199 Nr: 6265-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Olimpio Tranqueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Autos n. 6265-62.2017.811.0059 (código 85199)

Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Réu: JOÃO OLIMPO TRANQUEIRA DA SILVA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de João Olimpo Tranqueira da Silva.

Após ser procedida a citação do demandado, a parte autora 

manifestou-se nos autos requerendo a extinção do feito, com arrimo no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44725 Nr: 621-80.2013.811.0059

 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: Ildete Vitoria Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 621-80.2013.811.0059 (Código 44725)

Antes de deliberar quanto à subida do Recurso de Apelação, fixo prazo 

de 30 dias para que a parte ré se manifeste se houve a implantação do 

benefício administrativo.

Porto Alegre do Norte/MT, 05 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61619 Nr: 4066-38.2015.811.0059

 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: SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/O

 Sendo assim, REVOGO A LIMINAR concedida e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, resolvendo o mérito da demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, considerando que o feito processou-se com os benefícios da 

justiça gratuita.Condeno a parte autora a pagar ao requerido honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, mas, em razão de gozar a autora da gratuidade 

judiciária, a exigibilidade da verba fica suspensa.Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos na condição de findo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49957 Nr: 5603-40.2013.811.0059

 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): Celso Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes possam manifestar-se quanto 

ao eventual interesse na produção de outras provas e, se pretender a 

realização de prova técnica, deverá, desde logo, ser esclarecida a 

pertinência e formulados quesitos, acompanhados se houver interesse, da 

indicação de assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de interesse em produção de prova testemunhal, deverão 

também ser indicados detalhadamente os fatos sobre quais incidirá a 

prova.

 Porto Alegre do Norte (MT), 14 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91553 Nr: 10156-91.2017.811.0059

 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: Rosa Dias Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de antecipação da tutela.

 À luz da certidão contida na referência 10, a requerente foi intimada para 

comprovar a insuficiência de recurso que justificasse o deferimento da 

gratuidade judiciária.

 Contudo manifestou-se, apenas, alegando a insuficiência de recursos 

sem sequer trazer aos autos qualquer dos documentos referidos no 

despacho de referência 7, ou outros, que corroborassem com suas 

afirmações.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada, para 

comprovar a sua dificuldade financeira, conforme foi certificado nos autos 

e, mesmo assim, não logrou êxito em comprovar, pois não juntou nenhum 

documento que comprovasse suas alegações, assim, cancelamento deste 

feito é medida que se impõe.

 Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários porque não houve triangulação processual.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93475 Nr: 11260-21.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINOEL ROSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de busca e apreensão, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de DIONEL ROSA 

VIEIRA.

 O requerente foi intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar prova 

pré-constituída da mora do requerido.

 Contudo o requerente compareceu nos autos, informando que o requerido 

quitou as parcelas de 10/08/2017 a 11/09/2017, no montante de R$ 

1.479,25 pugnando, assim, pela desistência da ação nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Tendo em vista que o requerido, sequer foi citado para compor a lide, e 

não havendo óbice quanto ao pleito de homologação de desistência da 

demanda, pois é direito potestativo do autor, podendo ele o requer sempre 

que não ostentar mais interesse no prosseguimento do feito.

Sendo assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E EXTINGO este feito, sem 

resolução do mérito, nos termo do artigo 485, VIII combinado com o artigo 

200, parágrafo único ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88259 Nr: 8246-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDCMG, FMGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Aqui se tem pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado por 

Antônio Lima Pessoa e Maria da Cruz Marinho Guimarães, ambos já 

qualificados.

 Os acordantes comparecem à Defensoria Pública para regularizar a 

guarda, alimentos e convivência em relação ao filho Fernando Marinho 

Guimarães Pessoa.

 Segundo os termos do acordo, o réu pagará ao autor, a título de 

alimentos, o valor de R$ 350,00 (equivalentes a 37,4% do salário mínimo 

vigente), que seria depositado até dia 10 de cada mês, no Banco 

Bradesco S/A, conta poupança 0008855-2, agência 1149-5, de titularidade 

de Fernando Marinho Guimarães Pessoa.

Ainda nos termos do acordo, o réu arcará com as despesas relativas a 

vestuário, material escolar e saúde, na proporção de 50%.

Acordou-se ainda que o réu deverá incluir o filho em convênio de saúde 

UNIMED e em convênio odontológico.

Nos termos acordados, a guarda será unilateral e ficará com a genitora, 

sendo visitas livres, devendo apenas avisar com antecedência.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido de homologação 

(referência 32).

 É a síntese do necessário. Decido.

 Não havendo óbice quanto ao pleito inicial, tenho que é caso de 

deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

Ciência ao Ministério Público.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 11903-76.2017.811.0059

 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: VANIA CUNHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELMA ARAÚJO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de obrigação de fazer cumulada com ação de 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por Vania Cunha dos Santos em face de Welma Araújo Brito.

 A parte autora manifestou-se nos autos requerendo a desistência da 

demanda (referência 4).

 Tendo em vista que a requerida, sequer foi citada para compor a lide, e 

não havendo óbice quanto ao pleito de homologação de desistência da 

demanda, pois é direito potestativo do autor, podendo ele o requer sempre 

que não ostentar mais interesse no prosseguimento do feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E EXTINGO este feito, sem 

resolução do mérito, nos termo do artigo 485, VIII combinado com o artigo 

200, parágrafo único ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18997 Nr: 2820-80.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Condeno a requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa, restando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade judiciária 

concedida.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, este 
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deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.P.R.I.C.Porto Alegre do Norte, 23 

de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18197 Nr: 2044-80.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Condeno a requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa, restando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade judiciária 

concedida.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, este 

deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.P.R.I.C.Porto Alegre do Norte, 23 

de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96576 Nr: 681-77.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divane Mesquita de Oliveira, alcunha "Luiz 

Cabeludo", Francielton Alves Gomes, alcunha "Nenen", Alef Rodrigues 

Pereira Carvalho, RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Considerando que a ação penal foi devidamente distribuida e se encontra 

em apenso, arquive-se os presnetes auos.

Cumpra-se.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-72.2012.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

Resposta ao ofício nº 001/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-72.2012.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

Resposta ao ofício nº 001/2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38549 Nr: 2325-60.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a Requerente da decisão judicial 

(fl. 67) que deferiu o pedido de vistas dos autos para extração de cópias, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142972 Nr: 703-67.2018.811.0017

 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: Maria da Ceição Alves Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Crisóstomo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de ID n.° 142972

Vistos, etc.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 A priori, não evidencio a presença dos pressupostos para a concessão 

da liminar, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que os 

documentos acostados à inicial não trazem a segurança necessária para 

o deferimento da medida.

 Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

 Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular.

 Deverá, ainda, certificar a presença de indicativos de turbação e sua 

provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

 Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 21 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142110 Nr: 218-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarimaru Hukanaru Karaja, BHK, WKK, MHdH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ACOLHO OS PEDIDOS LIMINARES, devidamente expostos na 

peça exordial dos presentes autos, para isso: DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária, formulado pela parte autora, por sua condição 

financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC. CONDENO o Requerido, 

ALEXANDRE HUMBERTO, ao pagamento no importe de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo nacional vigente a título de ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS para os infantes, equivalente ao valor atual de R$ 281,10 

(duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), sem prejuízo do 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

tais como saúde, educação, vestuário, entre outros. O PAGAMENTO das 

verbas alimentares, provisórias, deverão ser depositados na Conta 

Corrente nº 521188-3, agência nº 618-0, Banco Bradesco, em nome da 

genitora dos infantes. DERTERMINO com URGÊNCIA a realização do 

ESTUDO PSICOSSOCIAL do presente caso, pela Secretaria de Assistência 

Social do Município de São Félix do Araguaia/MT, enviando a este Juízo o 

devido Relatório. DETERMINO, ainda, com URGÊNCIA a visita do Conselho 

Tutelar de São Félix do Araguaia/MT a residência da autora para 

esclarecer a qualidade da relação da genitora com as filhas e se as 

condições em que elas estão sendo criadas são adequadas, conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o 

devido Relatório. OFICIEM-SE a respectiva Secretaria de Assistência 

Social e o respectivo Conselho Tutelar das ordens a eles destinadas. Por 

oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141339 Nr: 3276-15.2017.811.0017

 AÇÃO: Herança Jacente->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: MdSFdA, JTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141339

Vistos.

 O presente feito trata-se de procedimento de Herança Jacente proposto 

pelo Município de São Félix do Araguaia – MT em relação aos bens 

deixados pelo “de cujus” Otacílio Firmino de Freitas, o qual não teria 

deixado parentes conhecidos, tampouco testamento conhecido.

 Para fins de guarda, conservação e administração dos bens deixados 

pelo “de cujus”, NOMEIO CURADOR dos bens pessoa a ser indicada pela 

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT para exercer tal mister, 

sendo-lhe incumbida das atribuições previstas no art. 739, §1° do CPC.

 Dessa forma, intime-se o Autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

realize a nomeação de pessoa para desempenhar o encargo atribuído, 

informando a este Juízo, a qual deverá comparecer na secretaria deste 

Juízo para fins de assinar o termo de compromisso.

Após, determino a realização de auto de constatação na área de posse do 

“de cujus”, nos termos do art. 740 do CPC, sendo que os bens descritos 

no laudo ficarão sob a responsabilidade do curador nomeado. No mesmo 

ato, deverá ainda ser realizado pelos responsáveis o disposto no art. 740, 

§4° do CPC, ficando os arquivos empacotados e lacrados em posse do 

curador responsável.

Ainda, deverá ser realizado Auto de Inquirição e Informação pelo Oficial de 

Justiça a informação de consulta aos possíveis moradores da casa e/ou 

vizinhos sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores 

e a existência de outros possíveis bens de sua titularidade, nos termos do 

art. 740, §3° do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Tudo cumprido, voltem-me os autos conclusos para análise dos Autos 

confeccionados, bem como para o cumprimento do contindo no art. 741 do 

CPC.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 22 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14659 Nr: 1478-68.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Antônio Luiz de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:254397/SP, Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Cód. 14659

Vistos, etc.

Conforme determinado na decisão à fl. 190, intime-se a parte requerida 

para se manifestar se concorda com os cálculos, apresentado às fls. 

192/193, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Se positivo, proceda ao disposto no inciso I, §3°, artigo 535 c/c com §1° 

do artigo 910, todos do Código de Processo Civil.

Conforme pedido de habilitação de advogado às fls. 194/195, proceda a 

Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

Cumprida as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 22 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 2026 Nr: 72-22.2001.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Constege- Construções Industria e Comercio 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Baptista Jarros - 

OAB:6255-MT

 AUTOS N.º 72-22.2001.811.0017 – Cód. 2026

Vistos, etc.

Intime-se o executado para que pague ou indique bens à penhora no 

prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento sobre o valor da condenação em caso de não pagamento. (artigo 

523 do CPC).

Em caso de não pagamento do valor devido, dê-se vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito à regular tramitação da execução, 

sob pena de extinção.

Intime-se e cumpra-se.

 São Félix do Araguaia-MT, 22 de março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida
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Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37631 Nr: 1522-77.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Bento Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Substituição por pena restritiva de direitos: O artigo 44, incisos I, II e III, do 

Código Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas 

e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior 

a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em crime doloso e as 

circunstâncias judiciais indicarem que a substituição seja suficiente. Na 

hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em 

observância aos artigos 44, § 2.º e § 3.º c/c 46 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de 

direitos, consistentes em: 1)- prestação pecuniária de 1 (um) salário 

mínimo vigente à época de execução da pena, nos termos do artigo 45, § 

1.º, do Código Penal; 2)- prestação de serviços à comunidade ou entidade 

pública por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação 

evidenciada, como forma de buscar resgatar o sentimento utilitário do 

agente, consoante o disposto no artigo 46, caput, e seus parágrafos.Após 

o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser 

designada, caberá definir a forma de pagamento e indicar a entidade 

beneficiada com a prestação pecuniária e a destinatária dos serviços, as 

quais deverão ser comunicadas a respeito, com remessa de cópia da 

presente sentença. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1)- Lance-se o nome do réu 

no rol dos culpados;2)-Oficie-se ao Cartório Eleitoral desta comarca, 

informando a suspensão dos direitos políticos do condenado.3)- 

Comuniquem-se os órgão de registro; 4)- Expeça-se guia de execução 

penal;5)- após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.São Félix do 

Araguaia/MT, 22 de março de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140762 Nr: 2940-11.2017.811.0017

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa dos Reis Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Puro Center Comércio de Filtros Inteligentes 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Alves de Carvalho Vaz 

- OAB:22327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 140762

Vistos.

Analisando os autos com cautela, verifico que o documento trazido pela 

parte autora comprova a baixa da empresa requerida, o que em tese 

justifica seu pleito antecipatório.

Porém, verifico que os valores pretendidos a título da consignação em 

pagamento não englobam os juros devidos, tampouco as despesas 

relativas aos protestos realizados, conforme entende o e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA VISANDO AO 

CANCELAMENTO DO PROTESTO - PRETENSÃO À REFORMA - PARCIAL 

ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em ação de consignação 

em pagamento, é possível a antecipação da tutela para sustar os efeitos 

do protesto, desde que efetuado o depósito judicial do valor corrigido dos 

títulos protestados, mais as despesas com o protesto. (AI 26755/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011).

Dessa forma, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o valor devido a ser consignado, 

devidamente atualizado, acrescido do valor dos gastos relativos ao 

protesto, sob pena de indeferimento do pleito liminar.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39545 Nr: 307-32.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Almeida, Nilva Maria Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Martinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O feito com o fim de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 343, §1.º, do 

CPC, bem como para, querendo, oferecer impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 1567-47.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elazi Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Autos ID nº 41028

 Decisão

Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 22 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42835 Nr: 115-65.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT, Leuzipe 

Domingues Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 42835

Vistos, etc.

Abram-se vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) 

dias, quanto aos cálculos da contadoria acostados aos autos de fl. 24.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 1648-98.2011.811.0017

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 623 de 688



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Filipe Paiva Madail, FAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Antunes Ibelli - 

OAB:SP n° 103.005, Silva Berenice Correa Mello - OAB:126607, Silvia 

Berenice Corrêa Mello - OAB:126.607/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO o pleito requerido pela defesa, devendo os Policiais postos em 

reserva serem intimados PESSOALMENTE, via Oficial de Justiça para o 

comparecimento na audiência de continuação da instrução, NOS 

ENDEREÇOS QUE CONSTAM NOS AUTOS a qual, desde já, designo-a para 

o dia 20 de junho de 2018, às 17h00min., (Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações, bem como as 

requisições necessárias, devendo, inclusive, a Autoridade Policial 

justificar o porque o Policial Civil Zaqueu Pereira Costa, muito embora 

requisitado, não compareceu à presente oralidade. Saem às partes 

presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências, INCLUSIVE, INTIMANDO-SE O REQUERIDO 

POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA E DJE, SOBRE A PRESENTE 

DECISÃO.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42050 Nr: 2379-89.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jundsondas Poços Artesianos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Arbi S/A e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipo Henrique Zampa - 

OAB:249.030-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Viana Araújo - 

OAB:80.725/RJ

 Após contato e informações prestadas pelo perito inicialmente nomeado, 

e compulsando os autos verifica-se que o trabalho pericial não se iniciou, 

pois o expert estava na dependência da análise de alguns documentos, 

cujas cópias foram solicitadas às fl. 111 e 119. Todavia, tal requerimento 

não fora apreciado pelo magistrado que jurisdicionava à época, o que 

inviabilizou o início dos trabalhos pelo expert. Diante do acima exposto e 

considerando que já houve o depósito de metade dos honorários periciais 

em favor do Sr. Avelino, a sua destituição mais oneraria do que 

beneficiaria a parte autora, ainda que determinada a devolução do valor. 

Além disso, a nomeação de novo perito, com a concessão de prazo para 

a proposta de honorários e subsequente manifestação da parte, 

postergaria ainda mais o início da realização da perícia. Desse modo, após 

analisadas as peculiaridades do caso em comento, entendo por bem 

REVOGAR a decisão de fls. 127 que nomeou novo perito, mantendo no 

encargo o engenheiro florestal Sr. Avelino Egidio. Assim, a fim de viabilizar 

o início dos trabalhos pelo perito, defiro o pedido de fl. 119. Para tanto, 

determino a expedição de ofícios ao INTERMAT e ao INCRA-SR13 para que 

forneçam ao perito Sr. Avelino as cópias dos documentos declinados à fl. 

119. INTIME-SE o perito Sr. Avelino Egidio Taques Neto para que 

IMEDIATAMENTE inicie a realização da perícia, com o comparecimento 

nesta Vara e retirada dos ofícios, para que possa diligenciar até Cuiabá e 

requisitar pessoalmente as cópias dos documentos indicados à fl. 

119.Advirto o perito que o prazo para conclusão dos trabalhos e 

apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) dias, Por fim, 

advirto ao perito que, na hipótese de inércia injustificada no início e 

conclusão da perícia, será destituído do encargo e, por conseguinte, 

deverá imediatamente devolver o valor depositado pela parte autora 

devidamente atualizado, sob pena de serem tomadas as medidas legais 

cabíveis. Lado outro, os embargos de declaração de fls. 131/132 

perderam o objeto, haja vista a revogação da decisão embargada.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26230 Nr: 604-34.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira de Oliveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Henrique Moraes - 

OAB:24464, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, 

inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, 

inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação do advogado, Dr. Guilherme Hnerique Moraes, para 

informar acerca do desarquivamento dos autos, assim como, para no 

prazo legal, efetuar a retirada dos autos em carga, conforme requerido, 

nos termos do artigo 361 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54790 Nr: 1159-07.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelo Tossube

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Ante a manifestação da advogada da parte autora e com 

fulcro no artigo 485, VIII do CPC, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Amanda Gonçalves da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29147 Nr: 195-53.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdSS, VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 a) JULGO IMPROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público, 

para ABSOLVER o réu José Galvão da Silva Sebalho das acusações que 

lhe foram imputadas, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.b) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada 

Vanessa Ferreira dos Santos quanto ao fato sub judice, pela ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, com 

fundamento nos artigos 107, IV c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código 

Penal.Custas pelo Estado.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos.Porto Esperidião/MT, 24 de abril de 2017.Lílian 

Bartolazzi LaurindoJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58627 Nr: 918-62.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFI, EDMJFI, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 918-62.2016.811.0098Código nº. 58627Vistos.Inicialmente, 

recebo a exordial com seu aditamento, visto preenchido os requisitos 

legais (art. 319 e 320 do CPC). DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, Deste modo, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação de 
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tutela feito pela parte Requerente quanto à indisponibilidade de bens do 

Requerido.Ressalto ainda que na forma do artigo 296, do Código de 

Processo Civil, a referida antecipação de tutela poderá ser apreciada e ou 

modificada a qualquer tempo. Designo audiência de conciliação para o dia 

16 de abril de 2018, 10h00min.CITE-SE o Requerido, nos termos do art. 695 

do CPC, com antecedência de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado ou defensor público, 

bem como, para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do CPC, caso infrutífera e ou frustrada a mediação. Defiro a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do CPC.Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado da parte Requerente ou 

Requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 

344).Cientifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada 

a audiência.Notifique-se o Ministério Público para o devido custos 

legis.Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 21 

de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 1554-28.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A Centro do Sudoeste de Mato Grotto - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS 

GALVAO LTDA ME, CRISTIANE GAIA GALVÃO, Marcos Aparecido 

Guiraldello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1554-28.2016.811.0098Código nº. 59411Vistos.Indefiro o 

pedido de pesquisa via INFOJUD, fls. 59/59v, vez que não restou 

demonstrado o esgotamento das vias extrajudiciais de modo a evidenciar 

a necessidade excepcional da medida de quebra de sigilo fiscal das 

partes executadas.Ademais, destaco que, o referido sistema não pode 

ser utilizado de maneira indiscriminada, antes deve o exequente 

demonstrar o esgotamento de todas as tentativas de localização de bens 

dos executados.Corroborando o entendimento profligado no presente 

comando judicial trago a colação os seguintes arestos:“PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE 

QUEBRA DE SIGILO FISCAL, MEDIANTE O SISTEMA INFOJUD. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS 

À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo 

de Instrumento manejado que indeferiu o pedido de quebra do sigilo fiscal 

da parte executada, por meio do sistema INFOJUD. 2. Para a aplicação da 

medida excepcional da quebra do sigilo, faz-se necessário o exaurimento 

das formas hábeis e lícitas para a obtenção dos dados pretendidos, 

demonstrando a Exequente que envidou esforços plenos para a obtenção 

dos dados solicitados, não logrando, contudo, o êxito pretendido, 

porquanto devem estar cabalmente demonstrados os esforços 

despendidos para tal intento. 3. No caso em questão, tudo leva a crer que 

não foram esgotadas todas as diligências possíveis no sentido de localizar 

bens, mormente quando da não realização de diligências pela Executada 

junto a cartórios de imóveis. Agravo de Instrumento improvido. (TRF-5 - 

AG: 429985020134050000 , Relator: Desembargador Federal Rubens de 

Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 16/01/2014, Terceira Turma, Data 

de Publicação: 31/01/2014)” (grifamos) Destarte, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, requerendo o que entender de direito.Intime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 21 de Março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 1210-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Guerreiro Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248.505/SP, José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1210-13.2017.811.0098Código nº. 61469Vistos.DEFIRO 

liminarmente a medida requerida na petição inicial.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do representante da 

parte autora.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 32.733,16 (trinta 

e dois mil, setecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos), 

acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus representado pela alienação fiduciária;b) Em 

quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pago a dívida, 

hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a 

restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e 

não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Artigo 3º, §1º do 

Decreto-Lei nº 911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na forma do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Neste pórtico, comprovada a 

mora e o inadimplemento do devedor, com arrimo no artigo 3º, §9º do 

Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo 

resultado segue anexo à presente decisão.Noutro giro, restando frutífera 

a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, e a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o artigo 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por 

fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato de o bem não 

ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre eventual 

conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 19 de 

Março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62751 Nr: 331-69.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 331-69.2018.811.0098Código nº. 62751Vistos.DEFIRO 

liminarmente a medida requerida na petição inicial.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do representante da 

parte autora.Autorizo o cumprimento da liminar na forma do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil.Executada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 

20.391,47 (vinte mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e sete 

centavos), acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação 

fiduciária;b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pago 

a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e 

pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 

(cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Artigo 

3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69).Neste pórtico, comprovada a mora e o 

inadimplemento do devedor, com arrimo no artigo 3º, §9º do Decreto-Lei nº 

911/69, desde já determino a restrição do bem, cujo resultado segue 

anexo à presente decisão.Noutro giro, restando frutífera a apreensão, 

deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, e a parte requerida deverá entregar a documentação do bem 

apreendido, devendo ser constado no mandado, conforme preconiza o 

artigo 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69.Por fim, caso não se 
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concretize a busca e apreensão pelo fato de o bem não ser encontrado, 

intime-se o requerente para manifestar sobre eventual conversão do feito 

em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 21 de Março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 347-23.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 347-23.2018.811.0098Código nº. 62783VistosDa assistência 

judiciária gratuita.Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, 

observo que a parte autora comprovou no presente momento não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, sobretudo pelo fato de o requerente estar 

desempregado. Logo, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário.Designo audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 2018, 

09h00min.CITE-SE a parte Requerida, nos termos do art. 695 do CPC, com 

antecedência de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado ou defensor público, bem como, 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC, 

caso infrutífera e ou frustrada a mediação. Defiro a faculdade do artigo 

212, § 2º, do CPC e ressalto que o mandado não se fará acompanhar da 

petição inicial, conforme art. 695, § 1º do CPC.Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com dez 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado 

da parte Requerente ou Requerida à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

Autora (CPC art. 344.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 21 de 

março de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59538 Nr: 11-53.2017.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. Balbino Vieira - Laboratório - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Pelo exposto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 330, I, III, §1º e art. 485, I, IV, VI, 

todos do Código de Processo Civil.Condeno a embargante ao pagamento 

das custas e despesas processuais.Não há condenação em honorários 

advocatícios sucumbenciais.Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P.R.I. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 21 de Março de 

2108.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56205 Nr: 733-58.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. Balbino Vieira - Laboratório - ME, Maria José 

Balbino Viera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erêndirah Máxima de Balbino e 

Trindade - OAB:22046, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - 

OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/O

 Autos nº. 733-58.2015.811.0098

Código nº. 56205

Vistos.

Por juízo de cautela, aguarde-se o cumprimento e decurso de prazo da 

sentença proferida nesta data no apenso nº 59538.

À Secretaria deste juízo para que promova a alteração na capa dos autos, 

fazendo-se constar o atual tipo de ação, após conversão, conforme 

decisão de fls. 233/234-v.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 21 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61925 Nr: 1447-47.2017.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1447-47.2017.811.0098

Código nº. 61925

Apenso/Principal: 60785

Vistos.

MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO opõe embargos à execução em 

desfavor de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMUEL GREVE, 

qualificados nos autos.

Considerando a tempestividade certificada à fl. 15, Recebo os presentes 

embargos para discussão, suspendendo o curso do processo principal 

(código 60785).

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 21 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60785 Nr: 822-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 822-13.2017.811.0098

Código nº. 60785

Apenso: 61925

 Vistos.

Considerando a oposição de embargos à execução (autos nº 61925), 

SUSPENDO o presente feito principal até o deslinde do aludido embargos, 

ratificando a decisão já prolatada naquele apenso (61925).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 21 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022526/3/2018 Página 626 de 688



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62725 Nr: 314-33.2018.811.0098

 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): Silvio de Freitas Leal, Marcos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , razão pela qual recebo a missiva inaugural.CITEM-SE os devedores nos 

endereços apontados pela parte exequente em petição retro, para pagar 

em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 829 do CPC) ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também do CPC.Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando o executado a respeito 

dos atos processuais praticados, conforme art. 154, V, art. 841 e 

seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º do 

CPC).Intime-se o Exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça 

em 30 (trinta) dias.Expeça-se, às expensas do Exequente, certidão 

circunstanciada nos moldes do art. 828 do CPC, para fins de averbação. 

Efetuada as restrições, deverá a Exequente comunicar este juízo em 10 

(dez) dias.Caso o Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já 

DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a execução.Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto proceda-se o meirinho 

com as diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a 

serem penhorados, voltem-me conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 21 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62682 Nr: 284-95.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Herrera Infante Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 284-95.2018.811.0098Código nº. 62682Vistos.SIRLEI HERRERA 

INFANTE PEREIRA, devidamente qualificada na peça basilar, ajuíza Ação 

de procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando a concessão dos benefícios previdenciários, pugnando 

pela assistência judiciária gratuita e tutela de urgência.Da assistência 

judiciária gratuita.Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, 

observo que a parte autora comprovou no presente momento não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, sobretudo pelo fato de o requerente estar 

desempregado.Da tutela de urgência. DEFIRO o pedido da Tutela de 

urgência, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença à autora, desde a data do 

indeferimento administrativo, ou seja, 04/10/2016, sob pena de multa diária 

a ser fixada em caso de descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Mirassol Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com 

os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que 

dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.CITE-SE a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos 

autos, conforme endereço de fl. 09 (Rua Leonório Lourenção, 1083, 

Centro, Mirassol D’Oeste MT, CEP 78280-000), para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 16 de Março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 836-94.2017.811.0098

 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: ALINE DOS SANTOS, RdSC, PdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Princiano Amaral Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - OAB:20479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 836-94.2017.811.0098Código nº. 60865Vistos, Trata-se de 

pedido de alvará judicial formulado pela inventariante ALINE DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, por meio do qual pretende obter autorização judicial 

para assinar escritura pública de inventário e partilha do espólio de 

ORLANDINO APARECIDO CARDOSO, em curso junto ao Cartório do 2º 

Ofício Registral e Notarial de Cáceres MT.INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 

(trinta) diasDo pedido de alvará Compulsando os autos, verifico que foi 

devidamente juntado cópias dos documentos integrantes do procedimento 

extrajudicial em comento (protocolo 056/2016), mormente a referida 

escritura pública de inventário e partilha (fls. 23/26), e outros de fls. 27/87, 

bem como, nota-se aparente harmonia entre os herdeiros, evidenciado em 

especial, pela convergência em constituir apenas um causídico e ainda, a 

expressa intenção em manter os bens herdados na forma de condomínio, 

definido o percentual de 12,5% para cada herdeiro.Assim, entendo 

resguardados os direitos dos herdeiros ora Requerentes neste 

feito.Diante disso, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL 

autorizando a inventariante ALINE DOS SANTOS, qualificada na inicial, 

exclusivamente, para assinar a escritura pública de inventário e partilha do 

espólio de Orlandino Aparecido Cardoso, protocolo nº 056/2016, junto ao 

Cartório do 2º Ofício Registral e Notarial de Cáceres MT. Deverá a 

inventariante prestar contas do ato de assinatura, no prazo de 30 (trinta) 

dias após a sua realização, juntando cópias nestes autos.Determino que 

eventual valor partilhado em espécie naquele procedimento extrajudicial, 

destinados aos herdeiros destes autos, deverá ficar vinculado ao 

presente processo – 60865, em favor do espólio de Princiano Amaral 

Cardoso, para ulterior deliberação deste juízo. Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 22 de Março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59420 Nr: 1558-65.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Simplício Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1558-65.2016.811.0098

Código nº. 59420

Vistos.

Trata-se de ação de execução de Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

ajuizada por OTAVIO SIMPLICIO KUHN contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Inicial devidamente recebida, citado o Executado, manifestou-se à fl. 23, 

concordando com o valor da execução disposto na exordial, todavia, 

ressaltou não tratar-se de anuência a futuros cálculos que alterem o valor 

da peça inaugural.

O Exequente à fl. 24, dispensa a atualização monetária e juros de direito, 

entretanto, requer penhora via BACEN JUD do valor de R$ 23.042,32 (vinte 
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e três mil, quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não obstante a nobre e moderna atuação das partes em suas 

manifestações de fls. 23/24, contemplando os novos e elevados princípios 

processuais, mormente a eficácia, celeridade e ainda a boa-fé processual, 

entendo, pelas mesmas razões, necessária a manifestação do Executado 

quanto ao valor apresentado à fl. 24.

Assim, determino a intimação do Executado para manifestar-se quanto ao 

valor apresentado pelo Exequente à fl. 24, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ressaltando que o silêncio, entender-se-á como concordância ao petitório 

do autor e o consequente prosseguimento do feito.

Conste do referido mandado, caso o Executado discorde do valor, deverá, 

na mesma oportunidade, apresentar os cálculos que entende ser correto.

Decorrido o prazo, dê-se vista ao Exequente para o que entender de 

direito.

Após, concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 21 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO.Processo 1435-72.2013.811.0098, id 53380, PRAZO 

20 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALERIANO MARTINS, 

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: O REQUERENTE ajuíza a 

presente Ação de Exoneração de Alimentos com pedido de liminar em 

desfavor de Valeriano Martins, Robervânia Martins e Rozanja Martins, 

devidamente qualificados nos autos. Aduz, em apertada síntese, que os 

requeridos atingiram a maioridade a muito tempo e não estão cursando 

ensino superior. Ressalta que esta passando por dificuldades financeiras 

ficando impossibilitado de continuar efetuando o pagamento da referida 

pensão pedindo a exoneração dos alimentos .Despacho/Decisão: Feitos 

Cíveis n° 1435-72.2013.811.0098 Código 53380 Requerente: José Caetano 

Martins Requeridos: Valeriano Martins e outrosVISTOS, ETC.José Caetano 

Martins, devidamente qualificado à fl. 02, ajuíza a presente Ação de 

Exoneração de Alimentos com pedido de liminar em desfavor de Valeriano 

Martins, Robervânia Martins e Rozanja Martins, devidamente qualificados 

nos autos. Aduz, em apertada síntese, que os requeridos atingiram a 

maioridade a muito tempo e não estão cursando ensino superior. Ressalta 

que esta passando por dificuldades financeiras ficando impossibilitado de 

continuar efetuando o pagamento da referida pensão. Pede a exoneração 

dos alimentos e, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

declarando não ter condições de arcar com as custas do processo.É o 

relatório.Decido.Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustentou ou de sua família – art. 4º, da Lei nº 1.060/50 – 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário.Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita a parte autora a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao PoderJudiciário.Nessa toada:Não existindo 

provas contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade 

de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé." (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime)."AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50, máxime diante da juntada de prova de existência de 

inúmeras ações judiciais contra si instauradas, além de apontamentos de 

restrição ao crédito. Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido." (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10).No que se refere ao pedido liminar, cabe registrar que, 

segundo entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado pelo Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, a exoneração dos alimentos não é 

automática, havendo necessidade de observância do contraditório.Nessa 

toada, colaciono o verbete nº 358 do Superior Tribunal de Justiça, 

verbis:"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a 

maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que 

nos próprios autos".Outrossim, nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO LIMINAR DE 

ALIMENTOS. DESCABIMENTO. A maioridade da alimentada não enseja 

automática exoneração do alimentante, que exige prévio contraditório. 

Súmula n.º 358, do STJ. Ademais, inexiste absolutamente qualquer prova, 

ou mesmo afirmação, a respeito de qual é a ocupação ou o trabalho do 

alimentante, e nem qualquer prova ou indicação de quanto ele ganha. Sem 

isso é inviável a pretendida exoneração liminar, e mesmo qualquer 

redução no valor dos alimentos. NEGARAM PROVIMENTO". (TJRS, Agravo 

de Instrumento Nº 70053741294, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 16/05/2013)."AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. MAIORIDADE DA 

ALIMENTANDA. DESCABIMENTO. Em se tratando de alimentos prestados 

aos filhos, ainda que maiores de idade, é temerária decisão liminar sobre a 

exoneração dos alimentos, desconhecendo os efeitos que a redução 

precipitada poderia causar na subsistência dos alimentandos. Agravo de 

instrumento desprovido". (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70048605786, 

Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

27/06/2012).AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO E/OU EXONERAÇÃO LIMINAR. 

DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A 

exoneração ou redução da verba alimentar depende de comprovação 

inequívoca da alteração do binômio necessidade/possibilidade. O fato de 

as alimentadas terem implementado a maioridade civil não enseja a 

exoneração automática, já que tal circunstância não pressupõe, por si só, 

desnecessidade de auxílio financeiro. Ausente prova cabal da alteração 

da capacidade econômica do alimentante, bem como das necessidades 

das alimentadas, descabe a exoneração do encargo ou até mesmo a sua 

redução, em sede de tutela antecipada, devendo a questão ser submetida 

à demonstração probatória na instrução do feito. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO". (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70040873887, Sétima Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, 

Julgado em 24/01/2011).Pelo exposto, concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça ao requerente, porém, INDEFIRO o pedido de 

exoneração dos alimentos em sede de liminar conforme requerido na 

exordial.Citem-se os requeridos para responderem a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 285, 2ª parte e 319).Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 07 de janeiro de 2014.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz Substituto.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, 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 27 de 

outubro de 2017Joel Soares Viana JuniorGestor(a) Judiciário(a)Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Processo: 496-34.2009.811.0098 ID- 28404, JULIO DAMASIO FERREIRA 

(Réu(s)), brasileiro(a), Endereço: Endereço Não Informado, Cidade: Porto 

Esperidião-MT. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Resumo 

da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial 027/2009 que, no 

dia 27 de abril de 2009, o denunciado obteve para si ou para outrem 

vantagem ilícita , ao induzir as vítimas a erro mediante meio 

fraudulento,.Ante o exposto foi denunciado como incurso na sanção do 

art. 171, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. Despacho: Código 

nº 28404VISTOS, ETC.Considerando que o acusado encontra-se em local 

incerto ou não sabido, defiro o requerimento ministerial de fls. 102/103, 

determinando que seja procedida a sua citação por edital, na forma que 
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preconiza o art. 361 e art. 365, ambos do CPP, para que, querendo, 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396, ‘caput’ e art. 396-A, ambos do CPP. Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 10 de novembro de 2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior 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, 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei. Porto Esperidião, 23 de 

março de 2018 Joel Soares Viana Junior

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-46.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Tendo em vista a informação em Id. 11213953, determino 

DESIGNAÇÃO de nova audiência de conciliação, devendo ser agendada 

em prazo suficiente para cumprimento da ordem de citação. Cumpra-se. 

Porto Esperidião-MT, 14 de março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-54.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Numero do 

Processo: 1000014-54.2018.8.11.0098 REQUERENTE: IZAEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito 

da Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo 

(artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 

e 28 do FONAJE). Na intimação 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 (artigo 911 da CNGC). Cite-se o(a) requerido(a) a 

respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem como o 

intime para participar da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de 

que, não comparecendo o requerido PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, 

artigo 917 e ss., a realização de citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação 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). Caso não haja 

acordo, o requerido tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena julgamento no estado em que 

se encontra o processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato 

Grosso.) O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se que 

a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não 

da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 

13 do FONAJE). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Porto Esperidião/MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-69.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

QUELLI RENATA BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Numero do 

Processo: 1000013-69.2018.8.11.0098 REQUERENTE: QUELLI RENATA 

BASSANI REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Trata-se 

de ação sob o rito da Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, 

encontram-se preenchidos os requisitos legais para a propositura perante 

o Juizado Especial Cível. RECEBO a petição inicial com seus documentos 

(artigo 14 e ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo a 

requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Por estar caracterizada a relação de 

consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Na intimação 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 (artigo 911 da CNGC). Cite-se o(a) requerido(a) a respeito da 

ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem como o intime para 

participar da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o requerido PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, 

artigo 917 e ss., a realização de citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação 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). Caso não haja 

acordo, o requerido tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena julgamento no estado em que 

se encontra o processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato 

Grosso.) O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se que 

a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 
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a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não 

da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 

13 do FONAJE). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Porto Esperidião/MT, 15 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-61.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Numero do 

Processo: 1000171-61.2017.8.11.0098 REQUERENTE: ODNILSON 

BORDON REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Redesignada a audiência 

de conciliação, intime-se as partes a comparecerem, como seus 

procuradores à solenidade, com as advertências legais. Intima-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-76.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Numero do 

Processo: 1000170-76.2017.8.11.0098 REQUERENTE: ODNILSON 

BORDON REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Trata-se de ação 

sob o rito da Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se 

preenchidos os requisitos legais para a propositura perante o Juizado 

Especial Cível. RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e 

ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça 

gratuita. Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes 

autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da promovente, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na intimação 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 (artigo 911 da CNGC). 

Cite-se o(a) requerido(a) a respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95), bem como o intime para participar da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 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). Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) O prazo para impugnar 

a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) Por fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Porto Esperidião/MT, 15 de 

março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-09.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Numero do 

Processo: 1000168-09.2017.8.11.0098 REQUERENTE: ODNILSON 

BORDON REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Defiro o pedido da parte 

requerente para que se designe nova audiência de conciliação. Assim, 

cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente ação, 

bem como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada pela secretaria, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes compareçam pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Atente-se a secretaria para a designação de 

audiência em tempo que seja suficiente para o cumprimento da missiva. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-39.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Numero do 

Processo: 1000166-39.2017.8.11.0098 REQUERENTE: ODNILSON 

BORDON REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Defiro o pedido da parte requerente para que se designe nova audiência 

de conciliação. Assim, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este 

Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser 

designada pela secretaria, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 
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consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se 

a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes compareçam pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado 

e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser 

representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Atente-se a 

secretaria para a designação de audiência em tempo que seja suficiente 

para o cumprimento da missiva. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 22 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.: 56627 Nr: 1071-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP, DSP, RNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da excepcionalidade do caso, autorizo o recolhimento das custas 

ao final, bem como o pagamento de taxas e diligências, devendo a 

Secretaria providenciar o necessário, conforme orientações recentes da 

CGJ (2018).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56910 Nr: 1170-51.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DOS SANTOS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Defiro a gratuidade em razão do cumprimento dos 

requisitos. Anote-se.

Defiro o pedido liminar porque o autor juntou aos autos comprovante da 

negativação, não se exigindo maiores provas neste momento (cognição 

sumária), mormente porque se trata de prova diabólica (fato negativo), o 

que dificulta deveras a comprovação - de plano - do seu direito.

 A urgência é presumida porque necessita do nome sem restrições para a 

prática de diversos atos da vida civil.

A medida é reversível.

Assim, OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que dê baixa da restrição juntada 

aos autos.

Cite-se a parte e ré e intimem-se as partes para audiência de conciliação 

(em data definida pelo setor de conciliação).

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53398 Nr: 4407-30.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar o Denunciado, via DJE, através de seus procuradores, para que 

apresentem memoriais escritos, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 1246-17.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que o advogado não estava cadastrado e não consta na publicação 

de expediente nº 10223, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Requeridar, via DJE, da r. Sentença proferida nestes autos (ref. 69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 1124-62.2018.811.0080

 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: LEONARDO BENEVIDES LEONEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NATAL PEZZINI, MAIDA ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES 

MUNIZ SANTOS - OAB:22880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência 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 cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1136-76.2018.811.0080

 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: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES, HECP 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência 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 cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51926 Nr: 3493-63.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Melo Correia, HILÁRIO JOSÉ 

MOLINA, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, JOÃO LUIS 

SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 
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STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56627 Nr: 1071-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP, DSP, RNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da diligência mediante emissão de guia, disponível no sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Execução. Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9172 Nr: 1400-87.2004.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MASSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT, PAULO CELSO LEITE - OAB:89476/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:OAB/MT 10.608-0, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663 

OAB/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:8739-A/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido da parte autora de desarquivamento dos autos (fl. 1.072) 

para realizar as cópias solicitadas. Nada sendo requerido em 05 (cinco) 

dias, remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33372 Nr: 177-50.2014.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson de Assis Lourenço Caiado, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:9708-A -MT, Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

O executado já foi intimado do cumprimento voluntário da sentença, 

conforme artigo, §2º, inciso I, do CPC (fl. 157).

Tendo em vista a intimação do executado e este se mantendo inerte, 

INTIME-SE a parte exequente para prosseguir no feito, eventualmente 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21687 Nr: 1287-89.2011.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Ana Holdefer Damiani, Paulo Batista Franca de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josserrand Massimo Volpon - 

OAB:30669/GO, Ludmila Alves Imai - OAB:29763/GO, Pedro 

Henrique Teixeira Jales - OAB:28758/GO, Renata Elias Da Silva - 

OAB:OAB/GO 39.459, Ricardo Di Manoel Caiado - OAB:31.437 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661-MT

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

 Como já consignado em fl. 247, os pedidos formulados na inicial foram 

julgados totalmente improcedentes, nos termos do acórdão de fls. 

230/233. Desta forma, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 268/270.

Após, intime-se a parte exequente (ITAUCARD S/A) para prosseguir no 

feito requerendo o que entender de direito, eventualmente indicando bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de 

EXTINÇÃO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 980-91.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 22/03/2018, ref. 

11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55263 Nr: 1194-82.2018.811.0079

 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: JSDS, ACDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 
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instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 1050-11.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE BALBINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 22/03/2018, ref. 

11.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20009 Nr: 1331-45.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LANZA, AMELIA APARECIDA FAVATTO 

LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS, LUIZ AIRES 

CIRINEU NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSE AZEVEDO - 

OAB:9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AIRES CIRINEU NETO - 

OAB:4.451- A OAB/MT

 Vistos em correição.

Considerando-se a intimação da parte exequente, bem como a 

persistência da inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 

485, III, do CPC.

Custas pela parte Exequente.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55405 Nr: 1249-33.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y MARQUES E H M DE OLIVEIRA LTDA – ME, 

YSLLEIVIAND'S MARQUES, Maralucia Pinto Pereira Marques

 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:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55438 Nr: 1257-10.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMI SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

 O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 1202 Nr: 39-35.2004.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AIRES CIRINEU NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AIRES CIRINEU NETO - 

OAB:4.451- A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, para prosseguir 

no feito ou requerer o que entender de direito, eventualmente indicando 

bens passíves de penhora.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 1248-48.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE FATIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.
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Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 1247-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA ALVES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 

3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 1243-26.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 

3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33153 Nr: 1589-50.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dias de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a determinação contida no v. acórdão, intime-se a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, para prosseguir no feito, requerendo o 

que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31773 Nr: 215-96.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52758 Nr: 12-61.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

qual o tipo de tutela provisória requerida.

Decorrido o prazo, tornem-me conclusos os autos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31550 Nr: 1689-39.2012.811.0079

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONCEDER A GUARDA DA INFANTE ao seu genitor, nos 

termos da petição inicial. Lavre-se termo DEFINITIVO de guarda.Int. 

pessoalmente O GENITOR.Ciência às partes.P.R.I.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 920-94.2013.811.0079
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDR, AMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANDL, CMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONCEDER A GUARDA DO INFANTE aos autores, 

FIXANDO ALIMENTOS NO IMPORTE DE 30% do salário mínimo, 

solidariamente, desde a data da citação. Lavre-se termo DEFINITIVO de 

guarda.Int. pessoalmente os autores.P.R.I.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32883 Nr: 1335-77.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33123 Nr: 1558-30.2013.811.0079

 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: NATALINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Teixeira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 NATALINO FERREIRA DA SILVA ajuizou “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO” 

em face MARIA DO CARMO TEIXEIRA GOMES, ambos qualificados, 

alegando que são casados. Requer a decretação do divórcio. Juntou 

documentos.

A ré foi citada por edital e apresentou contestação por negativa geral.

Vieram conclusos os autos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

O PEDIDO É PROCEDENTE.

Nada se opõe ao pedido, visto que ninguém deverá permanecer casado, 

contra sua vontade, sob qualquer pretexto (nulidade de citação). A este 

respeito, a citação é válida, especialmente porque a parte ré está em 

paradeiro incerto.

Com o advento da EC n° 66/2010, a decretação do divórcio independe de 

transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior, 

não sendo óbice a pendência acerca da obrigação alimentar ou qualquer 

partilha de bens, a teor do que dispõe o enunciado 197 da súmula do 

Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, independentemente de qualquer motivo, ninguém poderá ser 

obrigado a continuar casado com quem quer que seja. E eventual 

morosidade processual não poderá ser entendida como legítimo óbice ao 

próprio direito à felicidade.

Afinal de contas, diante do legítimo direito em xeque, despido de qualquer 

empecilho legal, não há nada que impeça a concessão deste pedido, 

intrínseco à própria Dignidade Humana.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 269, 

inciso I, do CPC, para decretar o divórcio das partes.

Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da sucumbência, por não 

ter se oposto ao pedido.

 Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35195 Nr: 1867-17.2014.811.0079

 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: FDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

 FLAVIO DE SOUSA E SILVA ajuizou “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO” em 

face ROSANGELA VAZ FERREIRA, ambos qualificados, alegando que são 

casados. Requer a decretação do divórcio. Juntou documentos.

A ré foi citada e não apresentou contestação.

Vieram conclusos os autos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

No mérito, o pedido é procedente.

Com o advento da EC n° 66/2010, a decretação do divórcio independe de 

transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior, 

não sendo óbice a pendência acerca da obrigação alimentar ou qualquer 

partilha de bens, a teor do que dispõe o enunciado 197 da súmula do 

Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, independentemente de qualquer motivo, ninguém poderá ser 

obrigado a continuar casado com quem quer que seja. E eventual 

morosidade processual não poderá ser entendida como legítimo óbice ao 

próprio direito à felicidade.

Afinal de contas, diante do legítimo direito em xeque, despido de qualquer 

empecilho legal, não há nada que impeça a concessão deste pedido, 

intrínseco à própria Dignidade Humana.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 269, 

inciso I, do CPC, para decretar o divórcio das partes.

Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da sucumbência, por não 

ter se oposto ao pedido.

 Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Dispenso a intimação da ré em face de sua revelia.

Após a expedição do mandado, arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32316 Nr: 775-38.2013.811.0079

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdimar Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando-se a INTIMAÇÃO PESSOAL constatada em fl. 66, bem como 
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a inércia desde novembro do ano passado, verifico o abandono apto à 

extinção do feito.

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, II, do NCPC (abandono).

Custas pela parte autora, observada a gratuidade da justiça. As 

obrigações decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da 

gratuidade da justiça ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30924 Nr: 893-48.2012.811.0079

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso., MARILENE 

LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEIDE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR 

CONCEDIDA, concedendo a CURATELA DEFINITIVA nos termos em que foi 

requerida, com declaração de que MARIA LEIDE LOPES DOS SANTOS é 

absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil.Sem custas ou 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30861 Nr: 808-62.2012.811.0079

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doclimar Pereira Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR 

CONCEDIDA, concedendo a CURATELA DEFINITIVA nos termos em que foi 

requerida, com declaração de que DOCLIMAR PEREIRA TAVARES é 

absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil.Sem custas ou 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16946 Nr: 1637-82.2008.811.0079

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA FERNANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldoíno Moura de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

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, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra a obrigação estipulada na sentença.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na 

sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão 

na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou 

imóvel, nos termos do artigo 538 do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8551 Nr: 790-22.2004.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BARBOSA DE ARRUDA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOCIR ANTONIO GUARATY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:2.273 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos em correição.

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, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31791 Nr: 232-35.2013.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT, BENEDITO AUGUSTO 

DALTRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, Joel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

 A FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO pugnou pela Notificação Judicial do MUNICÍPIO DE BOM 

JESUS DO ARAGUIA - MT, nos termos da petição inicial.

 Juntou documentos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

A notificação é ato formal de comunicação que provoca a atividade 

positiva ou negativa de alguém.

 Prevê o art. 726 do NCPC que “Quem tiver interesse em manifestar 

formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante 

poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para 

dar-lhes ciência de seu propósito”.

 Alexandre Câmara, escrevendo sobre os institutos de protestos, 
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notificações e interpelações, registra (Lições de direito processual civil, 

vol. III) que: “são medidas de jurisdição voluntária, bastante semelhantes 

entre si, razão pela qual se justifica o tratamento uniforme a elas 

dispensada pelo Código de Processo Civil”.

Continua afirmando: “Basta dizer que tais medidas têm a genérica função 

de meramente possibilitar à parte manifestar, por meio delas, qualquer 

intenção (como a de prevenir responsabilidades, a de ressalvar direitos, 

impedir futura alegação de ignorância)”.

 Note-se que a notificação, por si só, não é capaz de levar à efetivação da 

prática da intenção do requerente, ou seja, por meio da notificação, tudo o 

que se tem é uma manifestação formal de vontade.

Diante do acima registrado, entendendo que o notificante almeja garantir 

seus direitos e impedir futura alegação de ignorância por parte do 

notificado, razão pela qual foi DEFERIDO O PEDIDO, determinando a 

notificação, nos termos do requerido.

 Segundo consta de fl. 42, o MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT juntou procuração nos autos, tomando ciência da notificação 

pretendida, o que implica no exauerimento do pedido formulado na petição 

inicial.

Assim, RECONHEÇO efetivada a notificação, determinando a entrega dos 

autos ao requerente, nos termos do art. 729 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31767 Nr: 209-89.2013.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada, EDSON YUKIO 

OGATHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, KLEITON ERIKSEN FERREIRA - OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO, determinando a notificação, nos termos do requerido. 

Considerando-se o disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte 

autora alega a circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências 

infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se 

amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.Além disso, 

entendo que a notificação por edital só deve ser deferida quando 

esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da 

razoabilidade.É o caso dos autos, mormente em vista do evidente lapso 

temporal existente entre o ajuizamento da demanda e o deferimento desta 

medida, levando-se em conta os esforços praticados pela parte autora na 

obtenção da informação necessária.Assim, determino a notificação por 

edital da parte ré, fixando o prazo mínimo legal (20 dias), devendo o edital 

conter as informações previstas no art. 257 do CPC.Efetivada a 

notificação, determino a entrega dos autos ao requerente, nos termos do 

art. 729 do NCPC.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35225 Nr: 1895-82.2014.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Izabel Brasilina da Silva Goems

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprir 

conforme determinação de fl. 30.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32171 Nr: 622-05.2013.811.0079

 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: DIEGO OLIVEIRA VILELA, ELIZELDA SOARES DA 

SILVA, EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, VERÔNICA OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira Vilela, 

Espólio de Maurílio Leite Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Antonio Borges - 

OAB:22.280, Marden de Carvalho Bessa - OAB:GO/ 14.878, Rapahel 

Ferreira Cláudio - OAB:OAB/GO 40.407, Raphael Ferreira Claudio - 

OAB:40407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os procuradores da parte 

inventariante para comprovarem nos autos a prestação de contas do valor 

levantado, conforme determinando na decisão de fls. 252/253..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 1019-30.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLORINDA CANDIDA DE JESUS, EDILANIA RIBEIRO DA 

SILVA, ELCY CANDIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILY KETLIN RIBEIRO RODRIGUES, MARCOS 

ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONCEDER A GUARDA DEFINITIVA, nos termos da petição 

inicial.Lavre-se termo DEFINITIVO de guarda.Ciência às partes.P.R.I.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30342 Nr: 245-68.2012.811.0079

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT, TOMAS NICOLAS DENIS COVALISKI BOEIRA - 

OAB:16430/O

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34230 Nr: 1020-15.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCDJ, ERDS, ECDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR 

DEFERIDA.Sem custas pendentes ou honoráriosd advocatícios.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9755 Nr: 1945-60.2004.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES ARAÚJO ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Centro Oeste Ltda, VALDOMIRO 

TEIXEIRA DE CARVALHO, Rinaldo Caetano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:2078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3556-B/MT

 Vistos em correição.

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 desde 2009, regularizando os polos da 

demanda.

Considerando-se que o presente feito vem se arrastando desde 2009, 

quando da conversão em cumprimento de sentença, não tendo a parte 

exequente, até o momento, indicado bens passíveis de penhora, bem 

como por já ter sido intimada para promover os atos de prosseguimento do 

feito, porém mantendo-se inerte (fls. 438/439), julgo EXTINTO O FEITO, 

sem resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o 

art. 485, III, do CPC.

Custas já recolhidas.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34677 Nr: 1418-59.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmira Justiniana de Sousa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Gomes Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinthia Nikel Alves Costa - 

OAB:GO 37.610, Otair Francisco Costa Neto - OAB:GO 34.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17.880-A

 Por estes motivos, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas pendentes ou 

honorários advocatícios.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33368 Nr: 174-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFM, LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍSA SANCHEZ MONTEIRO 

FIORAVANTI DIAS - OAB:OAB/MS 17.082

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17741 Nr: 705-60.2009.811.0079

 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: FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA MENDES PEREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP/ 

271.166

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 797-96.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas no percentual de 50% para cada parte, observada a gratuidade 

de justiça.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49169 Nr: 3490-95.2017.811.0052

 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: Edneia Andrade de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49169 Nr: 3490-95.2017.811.0052

 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: Edneia Andrade de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 4 de maio de 2018, a partir da 

9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 680-16.2018.811.0052

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT, Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 4 de maio de 2018, a 

partir das 9h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48016 Nr: 2952-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar nos autos, no 

prazo legal, acerca do laudo medico de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35482 Nr: 218-64.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar, no prazo legal, 

tendo em vista o desarquivamento destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37988 Nr: 1130-61.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Carlos dos Santos, Ronielton Bento 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo nº 1130-61.2015.811.0052 – Código 37988

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 17 DE JULHO DE 2018 

ÀS 13H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 Ademais, dê-se VISTA à defesa para se manifestar, no prazo de 05 

(CINCO) DIAS quanto à certidão de ref. 81.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 680-16.2018.811.0052

 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: Rosângela Rosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT, Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 

497 do CPC, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao Município de Salto do Céu/MT, que mantenha a Autora no 

cargo que se encontrava anteriormente, dando apoio a coordenadoria, ou 

em outro cargo compatível com suas limitações, até ulterior decisão desse 

juízo.NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, 

Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, 

Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e 

(65) 2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara, bem como o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, da data da 

realização da perícia.Após, INTIMEM-SE a parte acerca da perícia 

agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos 

e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Apresentado o resultado da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar nos autos.Após a realização da perícia, nada requerido pelas 

partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS 

desta Comarca para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

CITEM-SE as Autarquias demandada para, no prazo previsto no art. 183 

do CPC/15, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32778 Nr: 1233-39.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vittorazzi Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:Procurador - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o fim do prazo de suspensão da presente execução, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para pugnar o que entender de direito, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 1071-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARTINS SALAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX MARTINS E MARTINS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da juntada de carta precatória na ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13372 Nr: 34-50.2011.811.0052
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rigoni - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o fim do prazo de suspensão da presente execução, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para pugnar o que entender de direito, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6728 Nr: 861-71.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Quirino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Marionely Araujo Viegas - OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 19/03/2014, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 19/03/2020.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14310 Nr: 972-45.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. Santana - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 17/06/2015, sem que até esta data houvesse 

ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório até 17/06/2021.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12811 Nr: 651-44.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Siqueira Fernandes - 

Procurador Federal - OAB:Procurador, Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o fim do prazo de suspensão da presente execução, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para pugnar o que entender de direito, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32129 Nr: 589-96.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Públíca Nacional - Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Paula Miranda, Antonio José Anibal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 04/05/2015, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 04/05/2021.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12029 Nr: 1339-40.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comunitária de Desenv. Artistico e 

Cultural Informativo e Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577, Marisa Pinheiro Cavalcanti (Procuradora) - 

OAB:Siape - 1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 12/02/2015, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 12/02/2021.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4929 Nr: 442-85.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvio Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Rogério de Vieira, José Gomes Peppes, 

Antonio Leonor Danes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30070 Nr: 1260-90.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 11/12/2012, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 11/12/2018.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32978 Nr: 6-77.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Boeira da Silva Nichetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:Procurador - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 19/05/2015, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 19/05/2021.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3512 Nr: 76-80.2003.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Execução Fiscal proposta pela UNIÃO, em face de 

ANTONIO MARCO DA SILVA MÓVEIS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Foi determinada a intimação pessoal da parte exequente, mediante vista 

dos autos, para que se manifestasse acerca da quitação total da 

execução ou requerer o que entender de direito. (fl. 138).

À fl. 139, consta o protocolo de recebimento dos autos pelo Ministério da 

Fazenda em 20/03/2017, contudo o exequente quedou-se inerte.

Diante do exposto, DETERMINO nova intimação da parte exequente para 

manifestar-se, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sendo o seu silêncio 

interpretado como quitação total do débito executado, com o consequente 

julgamento da execução com a resolução do mérito.

 CUMPRA-SE

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3573 Nr: 136-53.2003.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva Móveis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 22/08/2017, mantenha-se o presente feito no 

arquivo provisório até 22/08/2023.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32635 Nr: 1095-72.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

RONIELTON BENTO DA SILVA, , pela suposta prática dos crimes tipificado 

no 329, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal.

Tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 04 de dezembro de 

2013 (fls. 45/46) e que a pena máxima de ambos os crimes imputados é de 

02 (dois) anos de detenção, remetam-se os autos ao MP, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto à eventual Prescrição da 

Pretensão Punitiva Estatal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5984 Nr: 415-97.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés do Carmo Gonçalves, Olinto Xavier da 

Silva, Antonio Givan Volpato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alexandre Maiorquin 

- OAB:8278

 Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

MOISES DO CARMO GONÇALVES, OLINTO XAVIER DA SILVA e ANTONIO 

GIVAN VOLPATO, pela suposta prática do crime tipificado no art. 34, 

parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Às fls. 110/113 e 118/123, foi concedida a suspensão condicional do 

processo as réus OLINTO XAVIER DA SILVA e ANTONIO GIVAN 

VOLPATO.

Tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 06 de julho de 2007 (fl. 

77) e que a pena máxima do crime imputado é de 03 (três) anos de 

detenção, remetam-se os autos ao MP, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste quanto à eventual Prescrição da Pretensão Punitiva 

Estatal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 755 Nr: 324-51.2000.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curitiba Agropecuária Indústria e Comércio 

Ltda, José Ricardo Bihl, Paulo Roberto Bihl, José Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Souza Lima Falconi - 

OAB:Proc. da PFN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o fim do prazo de suspensão da presente execução, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para pugnar o que entender de direito, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11906 Nr: 1212-05.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 28/11/2012, sem que até esta data houvesse 

ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório até 28/11/2018.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48173 Nr: 3013-72.2017.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->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: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ...Considerando a renúncia do advogado do réu à ref. 53 e o transcurso 

do prazo sem a constituição de novo causídico, NOMEIO, como Defensor 

Dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que 

atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC 

e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1597 Nr: 106-91.1998.811.0052
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Beira Rio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Palmiro da Silva e Lima 

- OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 26/07/2012, sem que até esta data houvesse 

ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório até 26/07/2018.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12080 Nr: 1389-66.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Públíca Nacional - Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinvaldo Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaury Silveira Marensi - 

Procurador Federal - OAB:, Eliane Moreno Heidgger da Silva - 

OAB:MT - 2287-B, Shaianne Engler de Carvalho - OAB:mat.1715193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o fim do prazo de suspensão da presente execução, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para pugnar o que entender de direito, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12140 Nr: 1442-47.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 17/07/2012, sem que até esta data houvesse 

ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório até 17/07/2018.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12139 Nr: 1441-62.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio de Lima Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 26/09/2012, sem que até esta data houvesse 

ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório até 26/09/2018.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3578 Nr: 141-75.2003.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cereais Barroso - Comércio Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 21/02/2014, mantenha-se o presente feito no 

arquivo provisório até 21/02/2020.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 
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desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12262 Nr: 98-94.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:Matr. 

310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 29/04/2014, mantenha-se o presente feito no 

arquivo provisório até 29/04/2020.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1125-10.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 21/10/2015, mantenha-se o presente feito no 

arquivo provisório até 21/10/2021.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30634 Nr: 484-56.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:Procurador - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 13/05/2015, mantenha-se o presente feito no 

arquivo provisório até 13/05/2021.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30067 Nr: 1257-38.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Martins da Costa, Iones Rocha Prata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 12/12/2014, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 12/12/2020.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 12270 Nr: 106-71.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica de Lima Calassara - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 29/09/2015, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 29/09/2021.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31641 Nr: 100-59.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:Procurador - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 28/05/2014, sem que até a presente data 

houvesse ato da parte exequente que conduzisse ao termo da execução, 

mantenha-se o presente feito no arquivo provisório até 28/05/2020.

Transcorrido o prazo sem que haja localização do devedor ou de bens 

para garantia da execução, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

Ao ARQUIVO PROVISÓRIO, baixando-se do relatório estatístico mensal, 

SEM BAIXA na distribuição.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7796 Nr: 33-07.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 21/07/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para 

impulsionar o feito ou manifestar-se acerca da continuidade da suspensão 

da execução.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32107 Nr: 567-38.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:Procurador - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 15/10/2014, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para 

impulsionar o feito ou manifestar-se acerca da continuidade da suspensão 

da execução.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9028 Nr: 1079-31.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Públíca Nacional - Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues Marçal, João Rodrigues 

Gomes, Odair Gehring

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 10/08/2012, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para 

pugnar o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8804 Nr: 850-71.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Santos Comércio Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:15224/O, Edson Alvellos Fernandes - OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 17/12/2014, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para 

impulsionar o feito ou manifestar acerca da continuidade da suspensão da 

execução.

CUMPRA-SE

 AS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6544 Nr: 657-27.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar de Souza Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 19/03/2014, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para 

impulsionar o feito ou manifestar-se acerca da continuidade da suspensão 

da execução.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30071 Nr: 1261-75.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da certidão de decurso do prazo da suspensão do presente feito, 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30538 Nr: 384-04.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gibelto Nogueira Barroso - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Ferreira Zilio - 

OAB:2.848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos em correição.

Em face da certidão de decurso do prazo da suspensão do presente feito, 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13350 Nr: 12-89.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercílio Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 20/05/2014, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para 

impulsionar o feito ou manifestar-se acerca da continuidade da suspensão 

da execução.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6700 Nr: 821-89.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 21/10/2015, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para 

impulsionar o feito ou manifestar-se acerca da continuidade da suspensão 

da execução.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5974 Nr: 314-31.2005.811.0052

 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: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 13/12/2005, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 897 Nr: 67-94.1998.811.0052

 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: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Oliveira 

Rocha - OAB:7112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 06/04/2012, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 da CNGC – Judicial 

(Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 938 Nr: 68-79.1998.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogério de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Nascimento Sobrinho - 

OAB:PROCURADOR CHEF, Márcia Palmiro da Silva e Lima - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 28/10/2014, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para 

impulsionar o feito ou manifestar-se acerca da continuidade da suspensão 

da execução.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1243 Nr: 215-08.1998.811.0052

 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: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Col. Rio Branco Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcisio Antonio da Cunha 

Felix - OAB:1505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 02/12/2005, conforme fls. 96/97, bem como a 

continuidade do arquivamento por mais de 05 (cinco) anos, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar acerca de eventual prescrição 

intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 

da CNGC – Judicial (Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1244 Nr: 216-90.1998.811.0052

 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: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Col. Rio Branco Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rinaldo Cosme Marques Dias - 

OAB:3424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 02/12/2005, conforme fls. 107/108, bem como a 

continuidade do arquivamento por mais de 05 (cinco) anos, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar acerca de eventual prescrição 

intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80 e artigo 649 

da CNGC – Judicial (Provimento Nº 41/2016-CGJ), que dispõe:

“Art. 649 (...) V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou 

de bens para garantia da execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei 

n.º 6.830/80, suspendendo-se e arquivando-se o processo pelo prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, ficando, 

nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do 

endereço do devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, 

correndo, desde então, a prescrição intercorrente. (...)”

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13119 Nr: 961-50.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loro Alves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a decisão que deferiu a suspensão da presente 

execução foi exarada em 13/05/2013, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para 

impulsionar o feito ou manifestar acerca da continuidade da suspensão da 

execução.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32556 Nr: 1019-48.2013.811.0052

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Vistos em correição.

Trata-se me medida de proteção proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em favor do adolescente SAULO ROBERTO 

DE OLIVEIRA, encontrava-se em situação de risco.

Entre um ato e outro, o adolescente atingiu a maioridade civil em 13 de 

novembro de 2017, conforme certidão de nascimento fls.87.

Instado, o Ministério Público a manifestar, este pugnou pela extinção em 

razão da perda do objeto, haja vista a maioridade alcançada pelo 

adolescente, fls.110.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese. Decido.

 Conforme acima relatado o menor alcançou a maioridade civil e nos 

termos do artivo 5º do Cádigo Civil “A menoridade cessar aos dezoito 

anos completos, quando a pessoa fica habilitado à prática de todos os 

atos da vida civil”.

Ademais, já se passaram quase 05 (cinco) anos, desde a propositura da 

presente ação e conforme relatório do psicossocial fls. 108/109, o 

adolescente não possui interesse em ser acompanhado por equipe 

multiprofissional. Assim sendo, resulta, portanto, configurada a perda do 

objeto.

 Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo extinto o processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Sem custas nos termos do artigos 98 do 

Código de Processo.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13162 Nr: 1004-84.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eueliton Fábio Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12.062-MT, Welson Gaíva Marino - OAB:OAB/MT 14.033

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação do 

advogado do acusado para conhecimento da expedição de Carta 

Precatória para inquirição da testemunha Antonieti.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14419 Nr: 1082-44.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Justino dos Reis, Ronaldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:15715-A/MT

 Processo nº 1082-44.2011.811.0052 – Código 14419

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

ROBSON JUSTINO DOS REIS, pela suposta prática dos crimes tipificados 

no artigo 306, caput, e artigo 309, caput, ambos do Código de Trânsito 

Brasileiro, bem como artigo 329 do Código Penal.

Tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 07 de fevereiro de 2012 

(fls. 49/50), que a pena máxima dos crimes imputados, artigo 306, caput, e 

artigo 309, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como artigo 

329 do Código Penal, são, respectivamente, de 03 (três) anos de 

detenção, 06 (seis) meses de detenção e 02 (dois) anos de detenção, 

bem como que o acusado, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e 

um) anos, remetam-se os autos ao MP para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste quanto à eventual Prescrição da Pretensão Punitiva 

Estatal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30973 Nr: 828-37.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11521 Nr: 815-43.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdir Albino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Por todo exposto, REABRO O PRAZO para a impugnação ao cumprimento 

de sentença e DETERMINO: 1.A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para, querendo, apresente 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos, nos termos do artigo 535 do CPC.2.Caso não seja apresentada 

impugnação ou haja concordância com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 100, CF/88, por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Tratando-se de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3º do CPC/2015).3.Se apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

querendo, manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com 

fundamento  no  a r t i go  10  do  CPC.4 .Após ,  vo l tem-me 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-44.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte reclamada efetuar o 

pagamento do valor da condenção. MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 75331 Nr: 2551-78.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Almeida de Arruda, GADR, GAADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

JOÃO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO, Paulo Henrique Amorim da Rosa, 

Beatriz Amorim Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651, Jane Rodrigues Barros - OAB:OAB/MT 13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a contestação é tempestiva assim sendo impulsiono os 

autos com a finalidadade de intimar a parte autora a impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2456-82.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ortiz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o autor que foi agendada Perícia 

Médica nos autos acima declinado com a Dra. Soraya Kaffashi Soares de 

Castro, para o dia 04 de abril de 2018, a partir de 8h no seguinte 

Endereço: Edifício do Fórum de Rosário Oeste-MT.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-55.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SOUZA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-55.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SOUZA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-55.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SOUZA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao 

retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-58.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NIAGO JOAQUIM DA COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 13:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-43.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA SOUZA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 14:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-28.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA SOUZA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 14:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-13.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA SOUZA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 15:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-80.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 15:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-50.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 16:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-35.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY BRUNA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 18 de JULHO de 2018, às 16:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.
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Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74459 Nr: 3376-35.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES RODRIGUES SANTANA - DE CUJUS, LIDIA 

MARIA PINHEIRO RODRIGUES, LILIA PINHEIRO RODRIGUES, JISLAINE 

PINHEIRO RODRIGUES, RAFAEL PINHEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado no Lote 10 da Quadra 07, no Loteamento denominado 

JARDIM SANTA ROSA II, neste município, com a área de 343,75 metros 

quadrados; Medindo: frente: -12,50 metros para a Rua do Café; Fundo: 

-12,50 metros para o lote 07; Lado Direito: -27,50 metros para o lote 08, 

09; Lado Esquerdo -27,50 metros para o lote 11; havido conforme a 

Matricula 4.920, do Livro nº 02, datado em 23 de julho de 2015, de acordo 

com a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do 

Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT.P. 

R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64890 Nr: 1880-05.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NETO DE BRITO - EPP, JOAO NETO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº 1539-18.2011.811.0039

CÓDIGO 25921

Vistos.

 Intimem-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito.

Posteriormente, voltem-me concursos para apreciação do pedido ref. 66.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76495 Nr: 604-65.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABENER CEVADA DE MORAES, ABENER 

CEVADA DE MORAES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 604-65.2017.811.0039

CÓDIGO 76495

Vistos.

 Intime-se a parte exequente para dar o devido impulsionamento do feito 

em 05 (cinco) dias.

 Cientifique-se na ocasião, que a ausência de manifestação no prazo 

assinalado ensejará por interpretação extensiva na extinção dos 

presentes autos sem resolução de mérito [art. 485, III, CPC].

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e, após voltem-me 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73069 Nr: 2689-58.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUANE RODRIGUES DE SOUZA FARIA, 

ELCINIO RODRIGUES DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2689-58.2016.811.0039

CÓDIGO 73069

Vistos.

 Considerando a certidão de ref. 18, intime-se a parte exequente para dar 

o devido impulsionamento do feito em 05 (cinco) dias.

 Cientifique-se na ocasião, que a ausência de manifestação no prazo 

assinalado ensejará por interpretação extensiva na extinção dos 

presentes autos sem resolução de mérito [art. 485, III, CPC].

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e, após voltem-me 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72205 Nr: 2257-39.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL GAZIN 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA PATRÍCIA FIGUEIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2257-39.2016.811.0039

CÓDIGO 72205

Vistos.

 Tendo em vista manifestação da parte exequente, cumpra-se conforme 

requerido à ref. 36.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82993 Nr: 3931-18.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON VIEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MARCELO BRSIL SALIBA - OAB:MT11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 
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DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70373 Nr: 1355-86.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 AUTOS Nº 1355-86.2016.811.0039

CÓDIGO 70373

Vistos.

 Tendo em vista que tratar-se de documentação complementar solicitada 

pelo perito, DEFIRO a suspensão do processo por mais 90 (noventa dias), 

conforme requerido pela parte autora.

Após, cumpra-se conforme determinado no despacho de ref. 51.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67972 Nr: 511-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:5286-B/MT

 Autos nº. 511-39.2016.811.0039.

Código nº. 67972.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerente para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 , JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, diante da efetiva quitação das parcelas 

pendentes do contrato avençado por parte do requerido. Em observância 

ao principio da causalidade , condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No mais, expeça-se alvará da 

quantia depositada no feito, em favor da instituição financeira, bem como, 

proceda-se a devolução do veículo em litígio. Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.P. I. 

C.São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 2989-20.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUICHE VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO SANTANA CANÇADO 

RIBEIRO - OAB:OAB/MG 121.927, JULIA SOUZA CORREA - OAB:157231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº. 2989-20.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 73722.

Vistos.

Conforme decisão prolatada em referência nº. 34, o agravo de instrumento 

interposto pelo embargado, no qual restou indeferido o pedido de 

antecipação da pretensão recursal.

Desta feita, DETERMINO intimação do embargante para que se manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57838 Nr: 2008-59.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON OLIVEIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 Autos nº. 2008-59.2014.811.0039.

Código nº. 57838.

Vistos.

Proceda-se com a intimação pessoal da parte requerente, para que se 

manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66889 Nr: 133-83.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA 

- OAB:18996/O, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:SP - 208972
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA - OAB:18996/O, 

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 Autos nº. 133-83.2016.811.0039.

Código nº. 66889.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerida para apresentar contrarrazões. Na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67251 Nr: 259-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIELZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE , 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).Outrossim, expeça-se ofício 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região, nos moldes da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 09 de março 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74861 Nr: 3541-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, 

KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, GRACIELE JESUS 

SOUZA, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - OAB:MT-9.869, VALDINEI 

RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 AUTOS Nº 3541-82.2016.811.0039

CÓDIGO 74861

Vistos.

Certificada a tempestividade (ref. 197), RECEBO os recursos de apelação 

interposto pelos réus KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, 

MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA (ref.180) e MARLON HENRIQUE 

CARVALHO RIBEIRO (ref.193), uma vez que preenchem os requisitos de 

admissibilidade.

 Certifique-se a Secretaria, quanto a intimação da ré GRACIELE JESUS 

SOUZA, acerca da sentença condenatória, e eventual interesse em 

recorrer da decisão.

Dê-se vistas dos autos às Defesas para apresentarem as razões 

recursais, no prazo legal. Com a vinda das razões, intime-se o Ministério 

Público para apresentar as respectivas contrarrazões, também no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78728 Nr: 1642-15.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIVAL BERTOLSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 Ante o exposto, verificando não haver prejuízos para a defesa, bem 

como inexiste cerceamento de defesa, tendo em vista que o réu estava 

devidamente representado, INDEFIRO o pedido de redesignação da aludida 

solenidade, devendo os autos serem encaminhados ao defensor 

constituído, para apresentação de alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.Às providências.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 08 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57847 Nr: 2015-51.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da autora de fls. retro, expeça ofício ao 

Gerente Executivo do INSS para que, em 05 (cinco) dias, atenda à ordem 

judicial implantando o benefício concedido à parte autora, sob pena de 

crime de desobediência, art. 330 do CP, sem prejuízo do disposto no art. 

14, inciso V, parágrafo único do CPC, devendo juntar aos autos 

comprovação do cumprimento da ordem exarada.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64449 Nr: 1728-54.2015.811.0039

 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: EMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os PROVEJO para sanar a omissão contida na parte final 

da sentença de referência nº. 71/72 que passa a vigorar com a seguinte 

redação:“Concedo a autorização para que a requerente volte a usar o 

nome de solteira, qual seja, Esdra Martinhão Tosta”.Desta feita, expeça-se 

mandado para registro no Cartório competente (art. 32, da Lei nº. 

6.515/77), com a exclusão do sobrenome ‘Zanquetin’.No mais, permanece 
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inalterada a sentença vergastada.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69454 Nr: 1034-51.2016.811.0039

 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: MLMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1815-73.2016.811.0039

CÓDIGO 69454

Vistos.

 DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, DETERMINANDO que a 

parte requerida seja intimada pessoalmente para apresentar 

CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, nos termos do artigo 344 do Código 

de Processo Civil, bem como julgamento antecipado do feito, nos termos 

do artigo 355 do mesmo diploma processual, nos endereços indicados 

pela autora em ref. 61.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de dezembro de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71504 Nr: 1923-05.2016.811.0039

 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. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, A. 

HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, BANCO BRADESCO S/A - 

MATRIZ, ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA 

LIMA - OAB:MT 16646, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- OAB:13994-A, DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - OAB:MT 18500, 

EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1923-05.2016.811.0039.

Código nº. 71504.

Vistos.

 Tendo em vista que a habilitação dos credores que voluntariamente se 

manifestaram aos autos, ocorreu de forma tardia, conforme referência nº. 

70.

Defiro o pleito retro em referência nº. 72, assim, DETERMINO a publicação 

do quadro de credores e do plano de recuperação judicial, e vistas aos 

credores para se manifestar.

Após, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-44.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO POLTRONIERI GIMENES VILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT0015078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010178-44.2015.8.11.0039 REQUERENTE: THIAGO 

POLTRONIERI GIMENES VILHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro o 

pleito retro (ID. 10999088). Expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida. Decorrido o prazo in albis, será interpretado como 

anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas 

processuais e as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de março de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-84.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO EVANGELHO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010143-84.2015.8.11.0039 REQUERENTE: 

GERALDO EVANGELHO DA SILVA CUNHA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso 

inominado interposto no efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da 

Lei n. 9.099/95. Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões de 

recurso. Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos – MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-81.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO SERGIO MISSEL SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000078-81.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: TULIO 

SERGIO MISSEL SILVA - ME Vistos. Considerando a devolução da carta 

expedida via correio para citação do requerido, intime-se o autor para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-71.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010010-71.2017.8.11.0039 REQUERENTE: ELIANE 

RAMOS DA COSTA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. Frente a sua tempestividade RECEBO o 

recurso inominado interposto no efeito devolutivo, em obediência ao artigo 

42 da Lei n. 9.099/95. Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões 

de recurso. Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos – MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-21.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MILANA MEDEIROS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000028-21.2018.8.11.0039 REQUERENTE: ILSON 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MILANA MEDEIROS FERNANDES, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Cuida-se de ação de 

ressarcimento de danos causados por acidente de trânsito com pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada formulada para que a requerida 

seguradora de perpetuar as cobranças acerca do caso tratado nos autos, 

bem como, pagamento dos danos materiais causados ao requerente. 

Aduz que sofreu abalos psicológicos indevidos por parte da requerida que 

proferiu ofensas ao autor, pleiteando assim a reparação pelo dano moral. 

Desta feita, RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e 

ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo ao requerente de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Na intimação 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 (artigo 911 da CNGC). Cite os 

requeridos a respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo os requeridos 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 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). Caso não haja acordo, os requeridos tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem suas 

contestações, sob pena julgamento no estado em que se encontra o 

processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) 

O prazo para impugnarem as contestações e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentações das defesas (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se 

que a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem 

lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do 

pedido e a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso 

(Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Ademais, o autor pleiteou a 

concessão da tutela de urgência que foi inserida no art. 300, do Código de 

Processo Civil, e será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Tenho 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, 

considerando que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda, denotam a probabilidade do direito. Entrementes, a probabilidade 

do direito, emerge, nesta fase de cognição sumária, do alegado 

descompasso entre a inexistência das cobranças, circunstâncias que 

comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial. 

Coadunando com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação 

os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA 

EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO 

PROVIDO. A concessão da antecipação da tutela exige a presença dos 

seus pressupostos, consubstanciados no fumus boni iuris e do periculum 

in mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de 

existirem fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como de que todos os débitos inscritos no cadastro de 

inadimplentes do autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de 

dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo 

à imagem do autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito”.

(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de tutela deve ser 

deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 

50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE 

INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos 

requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o 

pedido de antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, 

Publicado no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). Ademais, registro que a 

tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, não havendo 

prejuízos irreversíveis as parte rés. Isto posto, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida para determinar que o requerido abstenha-se 
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de perpetuar as cobranças acerca do caso tratado nos autos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000274-51.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000274-51.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: WAGNER 

RICCI DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Cite-se a parte 

executada, dando-lhe ciência de que o prazo de trinta dias para 

oferecimento de embargos será contado da juntada aos autos do 

mandado de citação, independentemente de penhora (Art. 910 Código de 

Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez prova da liquidez e 

da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos autos, as certidões 

que foram expedidas, a qual atesta o montante arbitrado a título de 

honorários, respectivamente. Neste pórtico, a jurisprudência pátria, 

notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já 

decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública em face das 

demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem de seu 

patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de que os 

mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório sejam 

devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - SERVIÇOS 

PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como 

defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria 

Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante 

da demanda, faz jus à remuneração condizente, a título de honorários 

advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/08/2011, Data da publicação no 

DJE 16/08/2011) (original sem destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 36033/2012, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no DJE 28/11/2012) (original 

sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - 

COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR REPRESENTAÇÃO - 

HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA - 

COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO - 

RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da cobrança de honorários 

advocatícios pelos serviços prestados por advogado nomeado como 

defensor dativo, curador, ou assistente judiciário às partes 

desfavorecidas economicamente, por inexistir Defensoria Pública 

constituída pelo Estado na Comarca, ou por insuficiência de serviços à 

disposição da comunidade, é impostergável.(TJMT, Ap 93350/2008, DES. 

DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/11/2008, Data da publicação no DJE 05/12/2008) (original sem 

destaque) Partindo-se deste pressuposto, e com fundamento no que foi 

abalizado no presente decisório, devido é o pagamento dos honorários 

advocatícios ao autor da presente demanda pelo Estado de Mato Grosso, 

eis se tratar de verba necessária ao pagamento do serviço profissional 

prestado, nos moldes do que vem insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei 

Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000273-66.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: JOSE DE 

BARROS NETO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o 

prazo de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(Art. 910 Código de Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez 

prova da liquidez e da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos 

autos, as certidões que foram expedidas, a qual atesta o montante 

arbitrado a título de honorários, respectivamente. Neste pórtico, a 

jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública 

em face das demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem 

de seu patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de 

que os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

sejam devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) (original sem 

destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no 

DJE 28/11/2012) (original sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR 

REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA 

NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da 

cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados por 

advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou assistente 

judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por inexistir 

Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) Partindo-se deste pressuposto, e 

com fundamento no que foi abalizado no presente decisório, devido é o 

pagamento dos honorários advocatícios ao autor da presente demanda 

pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba necessária ao 

pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do que vem 

insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e 

cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000267-59.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: JOSE DE 

BARROS NETO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o 

prazo de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(Art. 910 Código de Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez 

prova da liquidez e da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos 

autos, as certidões que foram expedidas, a qual atesta o montante 

arbitrado a título de honorários, respectivamente. Neste pórtico, a 

jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública 

em face das demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem 

de seu patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de 

que os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

sejam devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) (original sem 

destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no 

DJE 28/11/2012) (original sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR 

REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA 

NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da 

cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados por 

advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou assistente 

judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por inexistir 

Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) Partindo-se deste pressuposto, e 

com fundamento no que foi abalizado no presente decisório, devido é o 

pagamento dos honorários advocatícios ao autor da presente demanda 

pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba necessária ao 

pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do que vem 

insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e 

cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000264-07.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: MERCIA 

VILMA DO CARMO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o prazo de trinta dias 

para oferecimento de embargos será contado da juntada aos autos do 

mandado de citação, independentemente de penhora (Art. 910 Código de 

Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez prova da liquidez e 

da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos autos, as certidões 

que foram expedidas, a qual atesta o montante arbitrado a título de 

honorários, respectivamente. Neste pórtico, a jurisprudência pátria, 

notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já 

decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública em face das 

demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem de seu 

patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de que os 

mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório sejam 

devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - SERVIÇOS 

PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como 

defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria 

Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante 

da demanda, faz jus à remuneração condizente, a título de honorários 

advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/08/2011, Data da publicação no 

DJE 16/08/2011) (original sem destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 36033/2012, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no DJE 28/11/2012) (original 

sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - 

COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR REPRESENTAÇÃO - 

HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA - 

COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO - 

RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da cobrança de honorários 

advocatícios pelos serviços prestados por advogado nomeado como 

defensor dativo, curador, ou assistente judiciário às partes 

desfavorecidas economicamente, por inexistir Defensoria Pública 

constituída pelo Estado na Comarca, ou por insuficiência de serviços à 

disposição da comunidade, é impostergável.(TJMT, Ap 93350/2008, DES. 

DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/11/2008, Data da publicação no DJE 05/12/2008) (original sem 

destaque) Partindo-se deste pressuposto, e com fundamento no que foi 

abalizado no presente decisório, devido é o pagamento dos honorários 

advocatícios ao autor da presente demanda pelo Estado de Mato Grosso, 

eis se tratar de verba necessária ao pagamento do serviço profissional 

prestado, nos moldes do que vem insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei 

Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000265-89.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: JOSE DE 
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BARROS NETO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o 

prazo de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(Art. 910 Código de Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez 

prova da liquidez e da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos 

autos, as certidões que foram expedidas, a qual atesta o montante 

arbitrado a título de honorários, respectivamente. Neste pórtico, a 

jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública 

em face das demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem 

de seu patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de 

que os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

sejam devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) (original sem 

destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no 

DJE 28/11/2012) (original sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR 

REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA 

NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da 

cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados por 

advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou assistente 

judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por inexistir 

Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) Partindo-se deste pressuposto, e 

com fundamento no que foi abalizado no presente decisório, devido é o 

pagamento dos honorários advocatícios ao autor da presente demanda 

pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba necessária ao 

pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do que vem 

insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e 

cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000266-74.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: JOSE DE 

BARROS NETO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o 

prazo de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(Art. 910 Código de Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez 

prova da liquidez e da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos 

autos, as certidões que foram expedidas, a qual atesta o montante 

arbitrado a título de honorários, respectivamente. Neste pórtico, a 

jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública 

em face das demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem 

de seu patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de 

que os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

sejam devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) (original sem 

destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no 

DJE 28/11/2012) (original sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR 

REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA 

NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da 

cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados por 

advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou assistente 

judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por inexistir 

Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) Partindo-se deste pressuposto, e 

com fundamento no que foi abalizado no presente decisório, devido é o 

pagamento dos honorários advocatícios ao autor da presente demanda 

pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba necessária ao 

pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do que vem 

insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e 

cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000272-81.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE BARROS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000272-81.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: JOSE DE 

BARROS NETO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o 

prazo de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(Art. 910 Código de Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez 

prova da liquidez e da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos 

autos, as certidões que foram expedidas, a qual atesta o montante 

arbitrado a título de honorários, respectivamente. Neste pórtico, a 

jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública 
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em face das demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem 

de seu patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de 

que os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

sejam devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) (original sem 

destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no 

DJE 28/11/2012) (original sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR 

REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA 

NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da 

cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados por 

advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou assistente 

judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por inexistir 

Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) Partindo-se deste pressuposto, e 

com fundamento no que foi abalizado no presente decisório, devido é o 

pagamento dos honorários advocatícios ao autor da presente demanda 

pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba necessária ao 

pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do que vem 

insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e 

cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000271-96.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE BARROS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000271-96.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: JOSE DE 

BARROS NETO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o 

prazo de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(Art. 910 Código de Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez 

prova da liquidez e da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos 

autos, as certidões que foram expedidas, a qual atesta o montante 

arbitrado a título de honorários, respectivamente. Neste pórtico, a 

jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública 

em face das demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem 

de seu patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de 

que os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

sejam devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 

título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) (original sem 

destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no 

DJE 28/11/2012) (original sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR 

REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA 

NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da 

cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados por 

advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou assistente 

judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por inexistir 

Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) Partindo-se deste pressuposto, e 

com fundamento no que foi abalizado no presente decisório, devido é o 

pagamento dos honorários advocatícios ao autor da presente demanda 

pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba necessária ao 

pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do que vem 

insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e 

cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000268-44.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE BARROS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000268-44.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: JOSE DE 

BARROS NETO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Cite-se a parte executada, dando-lhe ciência de que o 

prazo de trinta dias para oferecimento de embargos será contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(Art. 910 Código de Processo Civil). Sem sombra de dúvidas, o autor fez 

prova da liquidez e da certeza de suas nomeações, eis que acostou aos 

autos, as certidões que foram expedidas, a qual atesta o montante 

arbitrado a título de honorários, respectivamente. Neste pórtico, a 

jurisprudência pátria, notadamente a do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já decidiu que a simples insuficiência da Defensoria Pública 

em face das demandas, mormente pelo acúmulo de feitos que dependem 

de seu patrocínio, autoriza a nomeação de defensores dativos, a fim de 

que os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório 

sejam devidamente cumpridos. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - 

SERVIÇOS PRESTADOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - 

CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. O advogado 

que atuar como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, quando 

inexistir Defensoria Pública, ou quando o serviço disposto à comunidade 

for insuficiente diante da demanda, faz jus à remuneração condizente, a 
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título de honorários advocatícios. (TJMT, Ap 21203/2011, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/08/2011, Data da publicação no DJE 16/08/2011) (original sem 

destaque) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO – SERVIÇOS PRESTADOS - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDENAÇÃO E SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. O advogado que atuar como defensor dativo, 

nomeado pelo magistrado, quando inexistir Defensoria Pública, ou quando 

o serviço disposto à comunidade for insuficiente diante da demanda, faz 

jus à remuneração condizente, a título de honorários advocatícios. (TJMT, 

Ap 36033/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no 

DJE 28/11/2012) (original sem destaque) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - ALEGADA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO PARA SUPRIR 

REPRESENTAÇÃO - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA 

NA COMARCA - COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO - 

PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. A possibilidade da 

cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados por 

advogado nomeado como defensor dativo, curador, ou assistente 

judiciário às partes desfavorecidas economicamente, por inexistir 

Defensoria Pública constituída pelo Estado na Comarca, ou por 

insuficiência de serviços à disposição da comunidade, é impostergável.

(TJMT, Ap 93350/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/11/2008, Data da publicação no 

DJE 05/12/2008) (original sem destaque) Partindo-se deste pressuposto, e 

com fundamento no que foi abalizado no presente decisório, devido é o 

pagamento dos honorários advocatícios ao autor da presente demanda 

pelo Estado de Mato Grosso, eis se tratar de verba necessária ao 

pagamento do serviço profissional prestado, nos moldes do que vem 

insculpido no art. 22, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.906/1994. Intime-se e 

cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000251-08.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE TRIVELLATO IANELLI (REQUERENTE)

FABIO HENRIQUE TRIVELLATO IANELLI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH MONTEIRO CAPASSI OAB - SP277352 (ADVOGADO)

NAYARA FARINA MASTELARI OAB - SP323106 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000251-08.2017.8.11.0039 REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE TRIVELLATO IANELLI - ME, FABIO HENRIQUE TRIVELLATO 

IANELLI REQUERIDO: GERALDO RODRIGUES DA SILVA Vistos. Recebo 

como execução de título executivo extrajudicial, posto que atendidos os 

pressupostos exigidos nos artigos 784, inciso III e 786, do Código de 

Processo Civil em vigor. Cite a executada por meio de oficial de justiça, 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear 

bens à penhora (art. 829, CPC). Transcorrido este prazo sem que se 

efetue o pagamento do débito ou que se nomeiem bens à penhora, deve o 

senhor Oficial de Justiça, em posse do Mandado, fazer a penhora 

coercitiva de tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida, 

fazendo desde logo a avaliação e intimação das partes a comparecerem à 

audiência de conciliação que deverá ser designada, quando o devedor 

poderá oferecer embargos, nos termos do art. 53, §1º da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-41.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DO CARMO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010066-41.2016.8.11.0039 REQUERENTE: MOISES 

DO CARMO GONCALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Frente a 

sua tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. Intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso. Após, sendo o 

requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, remetam o 

presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos – MT, 22 de março de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-58.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MADALENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000032-58.2018.8.11.0039 REQUERENTE: JOANA 

MADALENA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais 

formulados para que a requerida retire o nome dos órgãos de restrição de 

crédito da autora e a indenize por danos morais, oriundos da restrição 

indevida. Aduz que sofreu abalos psicológicos por parte da requerida que 

incluiu o nome da autora indevidamente, pleiteando assim a reparação pelo 

dano moral. Desta feita, RECEBO a petição inicial com seus documentos 

(artigo 14 e ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo ao 

requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Na intimação 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 (artigo 911 

da CNGC). Cite os requeridos a respeito da ação (artigo 18 e incisos da 

Lei n. 9.099/95), bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo os 

requeridos PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar 

da convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 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). Caso não haja acordo, os requeridos tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem suas 

contestações, sob pena julgamento no estado em que se encontra o 

processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) 

O prazo para impugnarem as contestações e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentações das defesas (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula 
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da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se 

que a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem 

lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do 

pedido e a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso 

(Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Ademais, o autor pleiteou a 

concessão da tutela de urgência que foi inserida no art. 300, do Código de 

Processo Civil, e será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Tenho 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, 

considerando que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda, denotam a probabilidade do direito, posto a imposição de 

restrição ao crédito do autor em tal cenário, conforme ID. 12070144. 

Entrementes, a probabilidade do direito, emerge, nesta fase de cognição 

sumária, do alegado descompasso entre a inexistência do debito 

originário, circunstância que comandam o deferimento da tutela de 

urgência postulada na inicial. Coadunando com o entendimento profligado 

nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – 

LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação 

da tutela exige a presença dos seus pressupostos, consubstanciados no 

fumus boni iuris e do periculum in mora. O pressuposto do fumus boni iuris 

encontra-se no fato de existirem fortes indicativos da inexistência de 

relação jurídica entre as partes, bem como de que todos os débitos 

inscritos no cadastro de inadimplentes do autos são oriundos de do 

mesmo contrato. O perigo de dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora) funda-se no abalo à imagem do autor, bem como na 

impossibilidade de obtenção de crédito”.(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015). (destacamos). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de 

tutela deve ser deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 

273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). 

(destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PERICULUM IN 

MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - 

EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS 

DEMERITÓRIOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo 

a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do 

CPC, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela”. (AI 

56926/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014)”. 

(destacamos). Ademais, registro que a tutela de urgência pode ser 

revogada a qualquer tempo, quando então a negativação pode ser 

reativada e o nome do autor poderá voltar a figurar no cadastro do 

SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do débito, se devido, 

é claro, incidindo até mesmo os acréscimos legais atinentes à espécie. Em 

suma, não há prejuízo irreversível à parte ré. Isto posto, DEFIRO a 

concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a 

EXCLUSÃO do nome da parte Requerente dos bancos de dados dos 

órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e demais congêneres), 

referente à inclusão procedida pela requerida, até o término da presente 

ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao SPC e SERASA, 

notificando-os ainda que tenham o prazo de 15 (quinze) dias para 

encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da 

presente decisão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor da promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, 

com urgência. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-28.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000034-28.2018.8.11.0039 REQUERENTE: 

LUCINDA DE SOUZA MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela 

de urgência antecipada e condenação em danos morais formulados para 

que a requerida suspensa os descontos indevidos realizados na conta da 

autora, bem como devolução dos valores já descontados. Aduz que 

sofreu abalos psicológicos por parte da requerida que descontou em 

conta da autora indevidamente, pleiteando assim a reparação pelo dano 

moral. Desta feita, RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 

14 e ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo ao requerente de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Na intimação 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 (artigo 911 da CNGC). Cite os 

requeridos a respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo os requeridos 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 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). Caso não haja acordo, os requeridos tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem suas 

contestações, sob pena julgamento no estado em que se encontra o 

processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) 

O prazo para impugnarem as contestações e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentações das defesas (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se 

que a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem 

lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do 

pedido e a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso 
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(Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Ademais, o autor pleiteou a 

concessão da tutela de urgência que foi inserida no art. 300, do Código de 

Processo Civil, e será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Tenho 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, 

considerando que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda, denotam a probabilidade do direito, posto os descontos 

indevidos em conta do benefício previdenciário. Entrementes, a 

probabilidade do direito, emerge, nesta fase de cognição sumária, do 

alegado descompasso entre a inexistência do debito originário, 

circunstância que comandam o deferimento da tutela de urgência 

postulada na inicial. Coadunando com o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – 

LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação 

da tutela exige a presença dos seus pressupostos, consubstanciados no 

fumus boni iuris e do periculum in mora. O pressuposto do fumus boni iuris 

encontra-se no fato de existirem fortes indicativos da inexistência de 

relação jurídica entre as partes, bem como de que todos os débitos 

inscritos no cadastro de inadimplentes do autos são oriundos de do 

mesmo contrato. O perigo de dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora) funda-se no abalo à imagem do autor, bem como na 

impossibilidade de obtenção de crédito”.(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015). (destacamos). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de 

tutela deve ser deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 

273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). 

(destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PERICULUM IN 

MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - 

EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS 

DEMERITÓRIOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo 

a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do 

CPC, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela”. (AI 

56926/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014)”. 

(destacamos). Ademais, registro que a tutela de urgência pode ser 

revogada a qualquer tempo, não havendo prejuízo irreversível à parte ré. 

Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR a SUSPENSÃO dos valores descontados a título de 

empréstimo em conta da parte Requerente, até o término da presente ação 

ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao requerido, notificando-os 

ainda que tenham o prazo de 15 (quinze) dias para encaminhar a este 

Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da presente decisão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita. Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de março de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-43.2018.8.11.0039
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DONNE ROBSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000033-43.2018.8.11.0039 REQUERENTE: DONNE 

ROBSON ALVES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Da análise dos documentos juntados aos 

autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da 

parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão deste instituto, os quais encontram-se 

previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em 

tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em 

danos maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente 

dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

demais congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da justiça 

gratuita. Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes 

autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da promovente, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cite-se e notifique-se a parte 

Reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

em audiência a ser designada pela secretaria, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se 

a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes compareçam pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado 

e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser 

representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, 

DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se 

as partes, advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de MARÇO 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-13.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000035-13.2018.8.11.0039 REQUERENTE: DINA 

ROSA DE JESUS TEIXEIRA BARRETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como 

das razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente 

deve ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à 
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concessão deste instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300, 

§1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a 

parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos 

maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a 

fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente dos 

bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

demais congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da justiça 

gratuita. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de MARÇO 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-63.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Numero do Processo: 8010071-63.2016.8.11.0039 REQUERENTE: 

LAERCIO APARECIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: WILNER Vistos. Trata-se 

de Ação de Obrigação de fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Laércio Aparecido de Oliveira em face de Wilner, vulgo cabeção. Para 

fins de esclarecimento dos fatos ocorridos no presente feito, passo a uma 

breve análise do histórico processual: 1. Expedida citação no endereço 

indicado pelo requerente, com designação de audiência para a data de 

03/09/2016; 2. Audiência de Conciliação com a presença da parte 

promovente e sem a presença da parte promovida (Id 5259415), tendo em 

vista que a parte requerida não foi citada por não ter sido encontrada no 

endereço indicado pelo autor; 3. Despacho determinando que a parte 

autora forneça endereço atualizado da parte requerida em 05 (cinco) dias 

(Id 5259422), sob pena de extinção e arquivamento do pleito; 4. Após, 

certificou-se que decorreu o prazo e a parte autora não informou o nove 

endereço da parte promovida. Desta forma, a parte autora não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia por força do artigo 14, §1º, I da Lei 

9.099/95, deixando de informar o endereço correto onde a parte ré 

poderia ser efetivamente citada, o que enseja, assim, a extinção do 

processo. Desta forma, por ser ônus da parte autora trazer o endereço 

atualizado do requerido aos autos e, em obediência aos princípios 

consagrados pela Lei 9.099/95, pelos fundamentos acima expostos, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, tampouco em 

honorários, tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Sentença 

registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27254 Nr: 1018-63.2005.811.0078

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDIO ANTONIO ZILLI PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, 

HELEN VANESSA OLIVEIRA RITT ZANCHIN - OAB:9656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, HIANAÊ SCHRAMM - OAB:30944, LUIZ FERNANDO 

ARAÚJO PEREIRA JUNIOR - OAB:PR 25930, TÂMILI KIARA BETEZEK 

RODRIGUES - OAB:41496/PR

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca do laudo pericial e petição da parte 

autora, juntados as fls. 828 a 838, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84170 Nr: 1849-62.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SMANIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR a ré JOSÉ ANTÔNIO SMANIOTTO como incurso, nas penas do 

art. 302, caput, do Código Penal.(...) SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo juízo da 

execução penal.Realizada a substituição não há que se falar em 

sursis.ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser pobre na forma da lei. Deixo de fixar valor 

mínimo para indenização da vítima por inexistir pedido neste 

sentido.Expeça-se guia provisória.Transitada esta sentença em julgado, 

DETERMINO: 1. EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva; 2. OFICIE-SE ao 

Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a suspensão dos 

direitos políticos;3. COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à 

Autoridade Policial;4. OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação, nos termos do art. 809 do CPP;5. OFICIE-SE o Detran acerca 

da penalidade imposta da suspensão da habilitação do acusado pelo 

prazo de 2 (dois) meses.Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.INTIMEM-SE a ré da presente sentença. CIÊNCIA ao 

Ministério.P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73975 Nr: 1510-74.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R&RL-M, JLR, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEEP, MECG, ABDO, DROC, MSDOS, JAGF, 

JCAA, ANRDS, LRDO, MOGDA, MCG, VLN, FACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA NARAH RODRIGUES 
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DOS SANTOS - OAB:GO 17706, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:8874/B, EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES - OAB:16.351/MT, 

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:GO 11538, MARCELLE OTILIA 

GONZAGA DO AMARAL - OAB:33.767 GO

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto as 

correspondências devolvidas de fls. 913/921.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37712 Nr: 2-98.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROLIM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto as 

correspondências devolvidas juntadas aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37853 Nr: 143-20.2010.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto a Certidão 

Negativa do Sr. Oficial de Justiça juntada às fls. 133.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16736 Nr: 320-91.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33.571 PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768 MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERRAIRO 

HONÓRIO - OAB:115461/SP

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos, sob pena de anotação à margem da distribuição.

 Item 2.14.11 – CNGC: Em relação aos processos distribuídos antes da 

vigência da Lei 7.603/2001, inclusive os do Juizado Especial Cível, nas 

hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e V, do subitem 5.9.1, extintos ou 

arquivados, e pendentes do recolhimento de custas, deverá o valor ser 

informado e anotado na margem da distribuição, para que, diante de 

eventual solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a 

referência formal ao inadimplemento dos encargos. (Redação alterada 

pelo Provimento n.º 13/08 - CGJ)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73697 Nr: 1251-79.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIA LUCIA FROHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca de 

petição do perito juntada as fls. 128, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33222 Nr: 570-85.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA VASCONCELOS FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, JOÃO CESAR 

BORGES MAGGI, CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/GO, NELMA ADRIANA DA SILVA - 

OAB:MT 6049-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062 MT

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para requerer o 

que de direito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34235 Nr: 1564-16.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO MACHADO DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto as 

correspondências devolvidas juntadas às fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70517 Nr: 65-55.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR SOARES SEIDLER, MARLI SALETE 

SEIDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT13842/A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto as 

correspondências devolvidas juntadas às fls. 97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27405 Nr: 1127-77.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO BEZERRA DA SILVA, ABEL LEITE 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto a Certidão 

Negativa do Sr. Oficial de Justiça juntada às fls. 157.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77295 Nr: 1514-77.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEIDE SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA SILVANA KARASIAKI, FELIX 

KARASIAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a), para que, 

no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 1528-95.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A AGÊNCIA DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROAGRICOLA VERA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ 

- OAB:13.393 MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta por AGÊNCIA DE AVIAÇÃO 

CIVIL - ANAC em face de AEROAGRÍCOLA VERA LTDA - ME, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 36, petição requerendo a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista a quitação do débito objeto destes autos, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios e às 

custas processuais remanescentes, se houver.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71680 Nr: 1230-40.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR OLIVEIRA MUZILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda a retirada da Carta Precatória 

expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71336 Nr: 886-59.2012.811.0078

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR ANTONIO SILVEIRA, LIRIS MARIA SILVEIRA, 

IARA MARIA PORTES, ESPÓLIO DE ERNANI PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMÉRICO MIGUEL DALLA COSTA, 

AROLDO DALLA COSTA, ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - OAB:45295/PR, 

LUIZ MURILLO DELUCA - OAB:SC/7111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:MT 10.888

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manisfestar-se nos autos acerca do recebimento dos valores contidos 

nos Alvarás de Levantamento de valores expedidos nestes autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77432 Nr: 1595-26.2014.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARCELO MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda a retirada da Carta Precatória 

expedida nos autos. Bem como proceder a intimação para a distribuição 

de Carta Precatória e sua posterior comprovação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38323 Nr: 614-36.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO M DOS SANTOS ME, ARLINDO MANOEL DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38625 Nr: 917-50.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA S. C. NAPURI - 

OAB:RS/73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto a Certidão 

Negativa do Sr. Oficial de Justiça juntada às fls. 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40665 Nr: 629-68.2011.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN RAQUEL MENDES 

DANTAS SIQUEIRA - OAB:2173/RO, LUCIANO MELLO DE SOUZA - 

OAB:3519/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda recolhimento das custas e taxas 

processuais pendentes nos autos, sob pena de anotação à margem da 

distribuição, conforme certidão de fls. 94.

 Item 2.14.11 – CNGC: Em relação aos processos distribuídos antes da 

vigência da Lei 7.603/2001, inclusive os do Juizado Especial Cível, nas 
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hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e V, do subitem 5.9.1, extintos ou 

arquivados, e pendentes do recolhimento de custas e taxas, deverá o 

valor ser informado e anotado na margem da distribuição, para que, diante 

de eventual solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a 

referência formal ao inadimplemento dos encargos. (Redação alterada 

pelo Provimento n.º 13/08 - CGJ)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76667 Nr: 1119-85.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE BARBOSA DUPIM LAURINDO - ME, 

EDILENE BARBOSA DUPIM LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda a retirada da Carta Precatória 

expedida nos autos. Bem como sua comprovar sua devida distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71998 Nr: 1548-23.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDL/ INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD SUPERMERCADO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inrtimação da parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestar-se acerca da r. Decisão de fls. 41, bem como da juntada do 

aviso de recebimento de fls. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70515 Nr: 63-85.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRÃOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75798 Nr: 615-79.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RIBAS TREVIZOLI SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para remetê-los à parte autora, intimando-a a 

requerer o que de direito face à Certidão de Decurso do Prazo de 

Suspensão dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11136 Nr: 758-59.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar requerendo o que for de direito e interesse.

 Após, voltem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28007 Nr: 970-36.2017.811.0094

 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: FRANCISCA APRIGIO RODRIGUES, PEDRO RIBEIRO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Coelho Fomento Mercantil Ltda., Paulo 

Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Avansini 

Carnelos - OAB:10924/MT

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Terceiros, que Francisca Aprigio Rodrigues e 

Pedro Ribeiros Rodrigues move em desfavor R. C. Coelho Fomento 

Mercantil Ltda e Paulo Rogério Riva.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 60/61 os embargantes e o 

embargado R. C. Coelho Fomento Mercantil Ldta entabularam acordo, 

pugnando pela sua homologação e consequente extinção do feito com 

resolução do mérito. Às fls. 64-64-v o embargado Paulo Rogério Riva 

manifestou favorável à homologação do acordo.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me, apenas, homologar o presente ajuste entabulado às fls. 

60/61.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre os embargantes Francisca Aprigio 

Rodrigues e Pedro Ribeiros Rodrigues e embargados R. C. Coelho Fomento 

Mercantil Ltda e Paulo Rogério Riva.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Transitada em julgado, oficie-se o Cartório de Registros de Imóveis na 

forma pleiteada no item quatro do r. acordo. Após, remeta-se os autos ao 

arquivo, com baixa nos registros.

 Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24875 Nr: 183-41.2016.811.0094

 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: Eliano de Oliveira Souza, Janaina Fagundes Mota Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Rubens de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A
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 Vistos.

Diante do petitório de fl. 128, abra-se vista do presente feito ao advogado 

da requerente constituído à fl. 57, para que se manifeste, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, voltem-se os autos conclusos.

Nos demais, procedam-se com as providências, necessárias para 

realização da audiência designada nestes autos.

 Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21462 Nr: 830-41.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Enrique Marchioni - 

OAB:SP/130.696, Mario Lucio Marchioni - OAB:SP/122.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11186 Nr: 810-55.2010.811.0094

 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: LALM, LGLM, ÉSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATeS-M, TEdTS, HSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, Lidia Maria Benjamim de Oliveira - OAB:27715/DF, 

Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8.506-A, Magaiver 

Baesso - OAB:OAB/MT n°21.081, Paulo Roberto Roque A. Khouri - 

OAB:10.671 OAB/DF, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 Vistos.

Recursos de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Aos (a) apelados (a) para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso os apelados interponham apelação adesiva, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do 

CPC.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21813 Nr: 1176-89.2013.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAFAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para fins de DECRETAR o DIVÓRCIO de 

ELIANE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA e ANDERSON ALVES DE 

ALMEIDA, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, voltando a autora a usar 

o nome de solteira ELIANE APARECIDA FERNANDES.4.Providências 

finaisCONDENO a parte requerida em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), com espeque no 

art. 85, §2º e §8º, do CPC/15. No entanto, em face da gratuidade que por 

ora defiro ao requerida, consoante pleiteado às fls. 50, resta suspensa a 

exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos exatos termos 

do art. 98, §3º, do CPC/15.De acordo com a Tabela XI da OAB/MT, item 

15.2, FIXO em 08 (oito) URHs os honorários de cada um dos Causídicos 

nomeados nesses autos, sendo assim, expeçam-se as competentes 

certidões.Uma vez preclusa a via recursal, expeça-se o mandado para a 

averbação do divórcio no Registro Civil das Pessoas Naturais de fl. 10, 

consignando que a autora voltará a usar o nome de solteira ELIANE 

APARECIDA FERNANDES. Por fim, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11254 Nr: 8-23.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drugovich Auto Peças Ltda., Claudio Drugoviche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Vanessa Mossato 

Vernasqui - OAB:50933/PR, Edrisa Costa Pereira - OAB:39.900PR, 

Kleber Morais Serafim - OAB:32.781PR, Simone Fogliato Flores - 

OAB:41942/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, ante a inércia do exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.Custas 

finais, caso houver, pelo exequente, sendo que deixo de condenar a parte 

em honorários ante a inexistência de contraditório.PRECLUSA a via 

recursal, sendo certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30674 Nr: 357-79.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais custas, 

despesas e honorários advocatícios. (...) Após o cumprimento da medida, 

CITE-SE a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, 

podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Por ocasião do 
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cumprimento do mandado de busca e apreensão deverá o requerido 

entregar o documento de porte obrigatório e de transferência do 

automóvel. Consoante estabelece o art. 101, § 9º da Lei 13.043/2014, 

procedo a restrição e anotação da busca e apreensão, do veículo descrito 

na inicial, via RENAJUD.Para efeito de pagamento da dívida pendente no 

prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do 

débito.Defiro os benefícios do artigo 212, §1º e 2º, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11881 Nr: 384-31.2005.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Melo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Teicheira Turra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernan Escudero Gutierrez - 

OAB:4344-A/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se o disposto em decisão de fls. 439, sendo assim, permaneçam 

os autos aguardando o derradeiro prazo para manifestação da parte 

embargante no feito em apenso (cód.: 11880).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11880 Nr: 47-69.2005.811.0090

 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: Pedro Ferri, Benedito Nazaré Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Melo e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT, Luciana 

Werner Bilhalva - OAB:12222/MT, Marcos Levi Bervig - 

OAB:MT/6312-A, Régis Rodrigues Ribeiro - OAB:4936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 377, INTIME-SE pessoalmente a parte 

embargante para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO 

do feito, mormente requerendo o que de direito para a citação de todos 

que devam integrar a lide como litisconsortes, para fins de cumprimento da 

decisão de fls. 375, isto no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo e, sendo cumprida a providência alhures 

destacada, proceda-se com a citação das partes indicadas pela 

embargante, caso contrário CERTIFIQUE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9017 Nr: 652-68.2008.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Serena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO 

FINASA S/A, em face de LUIZ HENRIQUE SERENA.

Às fls. 32/33 foi deferido o pedido liminar, estando o feito tramitando 

regulamente, sendo que, às fls. 114 o requerente formula pedido de 

desistência.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2. Fundamentação

Muito embora tenha sido determinada a citação da parte requerida em 

decisão interlocutória proferida por este juízo, tem-se que até o presente 

momento não houve o cumprimento da ordem de citação da parte adversa, 

assim, não há que se falar em ciência da parte requerida quanto ao pedido 

de desistência formulado, eis que, sequer contestou o pedido inicial.

Nesse sentido dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/15:

“(omissis) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença.”

Com efeito, diante da desistência do pedido inicial, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe, não sendo necessário 

ouvir a parte requerida do pedido de desistência em comento, ante a 

inexistência de formação do contraditório.

3. Dispositivo

“Ex positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/15, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pelo requerente para que surta 

seus efeitos legais, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

4. Disposições finais

Custas pagas na inicial, deixo de fixar condenação a título de honorários 

advocatícios, eis que, não houve formação do contraditório. Por fim, caso 

exista restrição anotada no documento do veículo, fica desde já 

determinada à liberação.

 Uma vez certificado o transito em julgado da presente sentença, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11505 Nr: 250-79.2011.811.0094

 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: Gairova Agopecus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo e Lavoura Master - Boer & Marin Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Amoroso Machado 

Cotta - OAB:SP/187.594, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 1. Relatório

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerida, 

que insurge-se quanto a não fixação de honorários advocatícios na 

sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, ante a sua 

nomeação para atuar como defensor dativo.

Motivo pelo qual requer a correção da omissão apontada, fixando os 

honorários em favor da parte vencedora.

É o relatório.

2. Fundamentação

Inicialmente, antes de qualquer outra digressão jurídica, importa consignar 

que os Embargos de Declaração são tempestivos, sendo interposto no 

prazo legal de cinco dias, tendo como escopo sanar a contradição 

ventilada pela parte embargante.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os embargos de declaração visam 

sanar a omissão suscitada na r. sentença proferida às fls. 90/92, estando 

a pretensão da parte embargante, ao alcance do referido remédio 

recursal, atento ao disposto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil.

O Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a 

sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos 

contraditórios que causem gravame ao recorrente.”

 Pois bem, é incontroverso que ao D. Causídico nomeado para representar 

os interesses da parte requerida é cabível o arbitramento de honorários.

Com efeito, tem-se que a pretensão do embargante merece guarida, 

devendo a verba de honorários ser fixada de acordo com a Tabela IX da 

OAB, item 1.1. Logo, a sentença objurgada deve ser corrigida para fins de 

estancar a omissão em comento.
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3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 93/94 e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a 

OMISSÃO apontada, e assim FIXAR em 04 (quatro) URHs os 

HONORÁRIOS do D. Causídico nomeado às fls. 82. No mais, mantenho 

incólume a sentença de fls. 90/92.

Intime-se. Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29575 Nr: 1833-89.2017.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro da 

Silva, Rosimeire Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Tendo o presente feito já alcançado sua finalidade, não havendo mais 

interesse em seu trâmite, determino o arquivamento do feito, com as 

baixas e anotações necessárias.

As cópias necessárias, se ainda não foram, devem ser trasladadas aos 

autos principais da ação penal ou de Inquérito Policial caso existam. 

Cumpra-se o disposto no art. 705, §2º e Parágrafo Único do art. 802 da 

CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7690 Nr: 621-19.2006.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Francisco Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministerio Público Estadual em 

desfavor de Aparecido Francisco Gouveia, para apurar a prática, em tese, 

do cometimento do crime de homicidio qualificado, descrito no art. 121, § 

2º, IV, do Código Penal.

 O feito tramitou regularmente, sendo que à fl. 163, o MPE manifestou pela 

declaração da extinção da punibilidade do acusado, ante seu falecimento, 

consoante certidão de óbito acostada à fl. 165, dos autos.

Vieram-se os autos conclusos. É o relatório.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Tendo em vista a morte do acusado, JULGO EXTINTA a 

punibilidade de Aparecido Francisco Gouveia, qualificado nos autos, 

relativamente ao presente processo, com fundamento no art. 107, inciso I, 

do CP, c/c o art. 62, do CPP.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8630 Nr: 269-90.2008.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roque Pozzobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a testemunha José Valmir Borches não foi localizada no 

endereço declinado nos autos, consoante se verifica às fls. 223 e, 

considerando, ainda, que a defesa devidamente intimada da não 

localização deixou de se manifestar, conforme certificado às fls. 227, 

tem-se como de rigor o encerramento da fase probatória, até mesmo 

porque, o presente feito já se arrasta por anos, não tendo sido localizada 

a aludida testemunha nos últimos endereços fornecidos e, deixando a 

parte interessada precluir o prazo para manifestação.

Sendo assim, DECLARO ENCERRADA a instrução processual, e determino 

a intimação das partes para apresentarem seus memoriais finais no prazo 

legal, iniciado pelo Ministério Público e, posteriormente, à defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11856 Nr: 595-45.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lesmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu EMERSON LESMO FERREIRA nas sanções do art. 155, §4º, I, do 

Código Penal.Passo à dosimetria da pena.(...) FIXO a PENA FINAL em 2 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.4.1 Pena finalInexistindo 

outras circunstâncias a incidir na espécie, resta o réu EMERSON LESMO 

FERREIRA, qualificado nos autos, condenado à pena final de 2 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 

49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado 

monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 

02.03.98, p. 128).4.2 Regime inicial de cumprimentoTraz o Art. 387, §2º do 

CPP, § 2o “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.Logo, 

aplicando a regra imposta no Código de Processo Penal, irrelevante nesse 

momento computar o período que o acusado permaneceu segregado 

cautelarmente, vez que, por se tratar de réu primário, de bons 

antecedentes e ter sido aplicada pena privativa de liberdade inferior a 

quatro anos, conforme o art. 33, § 2º, “c” do Código Penal, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o REGIME ABERTO. (...) Cumpra-se, 

no que mais for pertinente, o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30708 Nr: 376-85.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial e documentos que a acompanham, uma vez que atendidos 

os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte requerida, pessoalmente, para, querendo, no prazo legal, 

contestar a presente ação, consignadas as advertências legais.

Após, decorrido o prazo abra-se vista à parte autora.

Após, volte-me concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 345-65.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson dos Santos, Jacir Costa dos Santos, 

José Alves Pereira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 123, tendo em vista a ausência da Defensoria 
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Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Astor Beskow, advogado militante 

nesta comarca, para atuar na defesa do acusado Edson dos Santos.

Os honorários serão arbitrados por ocasião da sentença.

 Por oportuno, intime-se o advogado nomeado da presente nomeação, bem 

como, para as providencias que julgar pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30734 Nr: 387-17.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macro Agronegócios Eireli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Renato da Roza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Henrique Bonetti - 

OAB:MT/22.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após o cumprimento, devolva-se ao juízo de origem, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27782 Nr: 830-02.2017.811.0094

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS, RNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os fatos narrados pela requerente Maria Lina dos 

Nascimento Sousa às fls. 34 e 39.

Defiro o pedido ministerial de fls. 37/38 e determino a realização de estudo 

psicossocial, no núcleo familiar do menor Erisvaldo do Nascimento Souza 

e Maria Lina do Nascimento Sousa, no prazo máximo de 10 (dez) dias, no 

endereço contido nos autos.

Outrossim, quanto a determinação contida à fl. 27, verifica-se que a 

requerente ajuizou ação de habilitação para adoção sendo distribuída com 

o código apolo 29162, que se encontra tramitando normalmente.

 Neste mesmo sentido, às fls. 32 e 35, foram expedidos ofícios ao Cartório 

de Registro Civil e à Secretaria de Saúde de Senador Alexandre 

Costa-MA, em busca de informação quanto a existência de registro de 

nascimento em nome do menor.

Destarte, com a juntada do relatório psicossocial e com respostas dos 

ofícios, abram-se vista dos autos ao Ministério Publico Estadual, para 

manifestação.

Após, volvam-se os autos novamente conclusos.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao MP.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3832 Nr: 528-90.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.M. PETRY - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:Lei 6.830/80

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27250 Nr: 520-93.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. Petry - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por IM 

PETRY - EPP em face da execução que lhe move a Fazenda Pública 

Estadual, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE a alegada nulidade do 

procedimento administrativo, na forma do art. 487, I, do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, translade-se cópia da 

presente sentença ao feito principal (cód.: 10371) e, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já determinado o 

arquivamento destes autos.Condeno a parte embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §3º, do 

CPC/15.FIXO em 05 (cinco) URHs os honorários do D. Causídico nomeado 

para representar o embargante, de acordo com a Tabela XIV da OAB/MT, 

sendo assim, EXPEÇA-SE competente certidão.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27248 Nr: 518-26.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. Petry - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por IM 

PETRY - EPP em face da execução que lhe move a Fazenda Pública 

Estadual, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE a alegada nulidade do 

procedimento administrativo, na forma do art. 487, I, do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, translade-se cópia da 

presente sentença ao feito principal (cód.: 7489) e, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já determinado o 

arquivamento destes autos.Condeno a parte embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §3º, do 

CPC/15.FIXO em 05 (cinco) URHs os honorários do D. Causídico nomeado 

para representar o embargante, de acordo com a Tabela XIV da OAB/MT, 

sendo assim, EXPEÇA-SE competente certidão.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20055 Nr: 347-45.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Marcelo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 
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OAB:MT/10.999-A

 Vistos e examinados

Versa-se de executivo de Pena, onde figura como reeducando(a), DIEGO 

MARCELO DOS SANTOS, já devidamente qualificada em guia de execução 

penal.

 O reeducando foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e progrediu para o regime 

aberto, mediante o cumprimento das mesma condições estipuladas na 

audiência admonitória (fls. 137).

 Analisando as certidões constantes nos autos, verifica-se que o(a) 

sentenciado(a) cumpriu regularmente as condições impostas, bem como o 

cumprimento integral da reprimenda (141).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pela extinção da pena 

(fls. 148).

Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA de DIEGO MARCELO DOS SANTOS, nos termos do artigo 

66, inciso II, da Lei de Execução Penal n.º 7.210/84.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo de seu domicílio Eleitoral 

para o restabelecimento de seus Direitos Eleitorais, e após arquive-se o 

processo, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se o reeducando e seu Ilustre advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28091 Nr: 1021-47.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN XAVIER TRANSPORTES LTDA ME, Jair 

Bedin da Silva, Francisco Xavier Boveda Candia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de alteração de classe do processo, de 

busca e apreensão para execução, e DETERMINO:1) CITE-SE para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida.2) Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, do CPC/15).3) Recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o Meirinho indagar a executada 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes, bem como intimar cônjuge do 

executado, na eventualidade deste ser casado;4) Não sendo encontrados 

bens passíveis de penhora para serem penhorados, INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito 

para prosseguimento da execução, mormente declinando planilha 

atualizada do débito exequendo;5) Sem prejuízo, CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida à parte devedora, contida no artigo 916, 

§1º, do CPC/15;6) FIXO os honorários em dez por cento (10%) sobre o 

valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 

três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 

827, §1º, do CPC/15);8) DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do 

CPC/15, para fins de cumprimento da presente ordem de citação;9) 

OBSERVE a Secretaria de Vara, doravante, o feito seguirá na forma de 

execução de título extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema 

Apolo, bem como na capa dos autos.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 345-65.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson dos Santos, Jacir Costa dos Santos, 

José Alves Pereira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 123, tendo em vista a ausência da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Astor Beskow, advogado militante 

nesta comarca, para atuar na defesa do acusado Edilson dos Santos.

Os honorários serão arbitrados por ocasião da sentença.

 Por oportuno, intime-se o advogado nomeado da presente nomeação, bem 

como, para as providencias que julgar pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Ciência ao MP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-17.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-02.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-84.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000072-69.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-54.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-39.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-24.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-09.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-83.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-68.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-53.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a Fazenda para 

pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 
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Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000065-77.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA PIVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ALBERTO SCARIOT E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT. 

Cite-se e intime-se. Após o cumprimento, devolva-se ao juízo de origem, 

com nossas homenagens. Cumpra-se servindo cópia como mandado. 

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000065-77.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA PIVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ALBERTO SCARIOT E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT. 

Cite-se e intime-se. Após o cumprimento, devolva-se ao juízo de origem, 

com nossas homenagens. Cumpra-se servindo cópia como mandado. 

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23966 Nr: 515-42.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Jede

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Cuida-se de ação penal instaurada em face de BELMIRO JEDE pelo 

cometimento da(s) infração(ões) penal(ais) descrita(s) no(s) Autos.

 Ofertado o benefício da transação penal, esta foi aceita.

Em seguida, o Ministério Público opina pela declaração da extinção da 

punibilidade do agente.

É o relato. Decido.

Tendo em vista que houve o cumprimento integral da transação penal 

ofertada pelo réu, conforme ressaltado pelo D. Promotor de Justiça, 

necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de BELMIRO JEDE devidamente qualificado nos autos, pelos 

fatos descritos no presente caderno processual, nos termos do art. 89, § 

5º da Lei 9.099/95 (por analogia).

 Determino à Sra. Escrivã, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena 

aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso 

de requisição judicial para fins de impedir novamente o mesmo benefício 

no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 

9.099/95

Por se tratar de extinção de punibilidade pelo cumprimento da transação 

penal, tenho por desnecessárias as intimações.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a presente 

decisão.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Após, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10955 Nr: 582-80.2010.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. de Melo Madeiras - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos etc.

Antes de deliberar o pedido formulado pelo MPE, cercando-se de toda 

cautela que o caso requer, considerando que consta nos autos 

informação de que o Inquérito Policial distribuído neste juízo sob n.º 

244-96.2016.811.0094 – cód.: 24964, foi instaurado em razão dos fatos 

narrados nestes autos e, considerando, ainda, que aludidos autos se 

encontram em carga com o MPE desde o ano de 2016, DETERMINO que se 

diligencie a Sra. Gestora Judicial, com fito de apensar a estes autos 

aludido processo e, posteriormente, tornem ambos os processos 

conclusos.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-22.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE BENEDITA ALVES LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso vertente verifico que o 

executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao 

argumento que, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente 

para processar e julgar a ação de conhecimento outrora proposta pela 

exequente, seja pela natureza da causa de pedir, seja pela alegada 

complexidade da matéria. Prossegue aduzindo a incompetência do juízo da 

execução, ao argumento que a sentença é ilíquida, sendo necessária a 

realização de perícia técnica. Insurge-se ainda, quanto a certeza, liquidez 

e exigibilidade do título em execução, e quanto ao excesso da execução. 

Pois bem, no que tange a primeira tese defensiva, inerente a 

incompetência do juizado especial da fazenda pública, sem maiores 

delongas, cumpre apenas anotar que a parte executada no processo de 

conhecimento, não suscitou a alegada incompetência, sendo que, constou 

expressamente na sentença proferida nestes autos, que o executado 

sequer contestou os pedidos iniciais. Nesse sentido, o art. 64 do CPC é 

claro ao lecionar: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação.” Sendo assim, seja pela 

natureza da causa de pedir, seja pela alegada complexidade da matéria, 

não resta plausível que o executado deixe transcorrer todos os prazos 

que lhe assistia na fase de conhecimento para, somente agora, suscitar a 

incompetência do Juizado da Fazenda Pública para conhecer e julgar o 

presente feito. Ressalta-se que na data de 29 de outubro de 2015 a 
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magistrada que jurisdicionava nesta comarca à época declarou 

incompetente o juízo comum para apreciar a demanda, determinando a 

remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, decisão 

baseada no § 4º do art. 2º da lei 12.153/2009. Com efeito, o executado foi 

devidamente intimado, porém, permaneceu silente, nem mesmo 

apresentando contestação. Por fim, estancando a discussão levantada 

nesse ponto, a parte requerida, ora executada, propôs ação de conflito de 

competência (n. 1000378-97.2016.8.11.0000) nesse Egrégio Tribunal de 

Justiça, a qual foi julgada extinta, sem resolução do mérito por 

inadequação da via eleita, ressaltado a desídia da suscitante que esperou 

transcorrer todo o lapso temporal, aguardando a resolução do mérito no 

Juizado Especial, para, só então, aviar a exceção, desse modo, resta mais 

que superada a discussão inerente a competência deste juizado para 

processar e julgar a ação de conhecimento. Na sequência, em relação a 

incompetência deste juizado para execução da sentença, compete anotar 

que, compete aos juizados a execução de seus julgados, consoante 

expressa disposição do art. 3º, §1º, I, da Lei n.º 9.099/95. Ademais, não 

se trata de sentença ilíquida, sendo que, para aferição do valor devido 

basta calculo aritmético, tal como elaborado pela parte exequente. Nesse 

sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial proferido em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIA. 

MERO CALCULO ARITMÉTICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

NULIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE EVENTUAL RENUNCIA TÁCITA 

QUE DEVE SER REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) (TJPR - 3Âª Turma Recursal 

em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0001451-56.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 16.09.2016) (TJ-PR - RI: 

000145156201581601820 PR 0001451-56.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 16/09/2016, 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 

20/09/2016 – destaque acrescido) Desse modo, não há que se falar em 

incompetência deste juizado para execução de seu julgado, sendo o título 

em execução liquido, certo e exigível. Por fim, aduz a embargante que a 

execução pretendida pela parte exequente foi requerida em excesso, 

contudo, sequer apontou o excesso, não apresentando sua planilha, nem 

mesmo contestando os termos de atualização utilizados pela credora, 

desse modo, constata-se que tal tese não merece guarida. Por seu turno, 

através do raciocínio esposado, no caso sub judice não houve excesso 

de execução, eis que o memorial de cálculo formulado pela parte 

exequente preenche todos os requisitos legais e não indica excesso. “Ex 

positis”, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e DETERMINO o regular prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos executivos, bem como, HOMOLOGO a PLANILHA de 

cálculo juntada pela parte exequente, para fins de embasar a presente 

execução. Deixo de fixar condenação a título de custas e honorários, ante 

a vedação legal da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a fase recursal, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-37.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUTERO LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso vertente verifico que o 

executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao 

argumento que, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente 

para processar e julgar a ação de conhecimento outrora proposta pela 

exequente, seja pela natureza da causa de pedir, seja pela alegada 

complexidade da matéria. Prossegue aduzindo a incompetência do juízo da 

execução, ao argumento que a sentença é ilíquida, sendo necessária a 

realização de perícia técnica. Insurge-se ainda, quanto a certeza, liquidez 

e exigibilidade do título em execução, e quanto ao excesso da execução. 

Pois bem, no que tange a primeira tese defensiva, inerente a 

incompetência do juizado especial da fazenda pública, sem maiores 

delongas, cumpre apenas anotar que a parte executada no processo de 

conhecimento, não suscitou a alegada incompetência, sendo que, constou 

expressamente na sentença proferida nestes autos, que o executado 

sequer contestou os pedidos iniciais. Nesse sentido, o art. 64 do CPC é 

claro ao lecionar: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação.” Sendo assim, seja pela 

natureza da causa de pedir, seja pela alegada complexidade da matéria, 

não resta plausível que o executado deixe transcorrer todos os prazos 

que lhe assistia na fase de conhecimento para, somente agora, suscitar a 

incompetência do Juizado da Fazenda Pública para conhecer e julgar o 

presente feito. Com efeito, o executado foi devidamente intimado, porém, 

permaneceu silente, nem mesmo apresentando contestação, para, só 

então, aviar a alegada incompetência, desse modo, resta mais que 

superada a discussão inerente a competência deste juizado para 

processar e julgar a ação de conhecimento. Na sequência, em relação a 

incompetência deste juizado para execução da sentença, compete anotar 

que, compete aos juizados a execução de seus julgados, consoante 

expressa disposição do art. 3º, §1º, I, da Lei n.º 9.099/95. Ademais, não 

se trata de sentença ilíquida, sendo que, para aferição do valor devido 

basta calculo aritmético, tal como elaborado pela parte exequente. Nesse 

sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial proferido em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIA. 

MERO CALCULO ARITMÉTICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

NULIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE EVENTUAL RENUNCIA TÁCITA 

QUE DEVE SER REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) (TJPR - 3Âª Turma Recursal 

em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0001451-56.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 16.09.2016) (TJ-PR - RI: 

000145156201581601820 PR 0001451-56.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 16/09/2016, 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 

20/09/2016 – destaque acrescido) Desse modo, não há que se falar em 

incompetência deste juizado para execução de seu julgado, sendo o título 

em execução liquido, certo e exigível. Por fim, aduz a embargante que a 

execução pretendida pela parte exequente foi requerida em excesso, 

contudo, sequer apontou o excesso, não apresentando sua planilha, nem 

mesmo contestando os termos de atualização utilizados pela credora, 

desse modo, constata-se que tal tese não merece guarida. Por seu turno, 

através do raciocínio esposado, no caso sub judice não houve excesso 

de execução, eis que o memorial de cálculo formulado pela parte 

exequente preenche todos os requisitos legais e não indica excesso. “Ex 

positis”, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e DETERMINO o regular prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos executivos, bem como, HOMOLOGO a PLANILHA de 

cálculo juntada pela parte exequente, para fins de embasar a presente 

execução. Deixo de fixar condenação a título de custas e honorários, ante 

a vedação legal da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a fase recursal, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20596 Nr: 38-21.2008.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA TAPURAH LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 38-21.2008.811.0108 (Código: 20596)

Requerente: Carlos Alberto Capeletti

Requerido: Colonizadora Tapurah Ltda.

 V I S T O S,

Compulsando os autos, denota-se que arrasta-se o cumprimento do título 

judicial exequendo, ante a uma peculiaridade não atentada quando da 

prolação da sentença constitutiva da aquisição originária de propriedade, 

qual seja: a área usucapida (Fazenda São Cristóvão, medindo 545,2943 

ha. da área maior de 25.000 hectares) pertencente à matrícula imobiliária 

6.935, do Livro 02, do CRI de Diamantino, acha-se inteiramente alocada na 

circunscrição imobiliária desta Comarca, e estava como ainda está 

matriculada naqueloutra jurisdição porque, originariamente, Diamantino 

contemplava toda essa jurisdição do Médio-Norte estadual.

Desse modo, por reiteradas vezes, tem o Oficial de Registros do CRI onde 

se acha matriculado o bem usucapido, se escusado a executar a ordem 

judicial, porque, de fato e com acerto, não faz sentido a abertura de 

matrícula imobiliária da Fazenda São Cristóvão lá naquela localidade.

Entretanto, não se poderá também, e simplesmente, alterar a serventia a 

quem se oficiar para o registro da sentença e a constituição da nova 

matrícula, como reza o art. 1.238 do CC/02, sendo necessário que, antes, 

proceda-se com o pedido de transferência imobiliária e seu posterior 

registro, razão porque determino que o autor apresente, no prazo de 10 

dias, certidão em inteiro teor e ônus atualizada da matrícula originaria do 

bem usucapido, do qual será ele desmembrado e aportando aos autos tal 

documentação, oficie-se ao CRI de Tapurah/MT para que proceda a 

regular abertura da matrícula nova, com registro da sentença constitutiva 

da propriedade em favor do usucapiente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah – MT, 23 de março de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41727 Nr: 603-09.2013.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO AURELIO COSTA, Cpf: 

01818331667, natural de Acorizal-MT, 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$ 23.274,55 (Vinte e tres 

mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DE OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT, cooperativa de crédito, com sede na Rua Chapeco, n° 308 E, 

Bairro: Centro, CEP: 78.455-000, no município de Lucas do Rio Verde - MT, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.565.770/0001-75, vem, respeitosamente, à 

presença de V.Exa., por seus advogados abaixo assinados, propor a 

presente: AÇÃO MONITÓRIA em face de MARCO AURELIO COSTA, 

brasileiro, solteiro, produtor agropecuário, inscrito no CPF IMF sob o n° O 

18.183.316-67, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, SN, 

CEP: 78579-000, na cidade de Itanhangá - MT, pelas razões de fato e de 

direito que, concessa venia, passa a expor: DA MONITÓRIA 1. Por força 

do incluso ‘Cédula de Crédito Bancário - Cheque Especial (Conta Corrente 

n°22942-3)', firmado em 06/04/2011, o banco autor concedeu ao requerido 

um limite de crédito em conta corrente no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), ficando inicialmente pactuado o vencimento para o dia 05/07/2011, 

com possibilidade de renovações automáticas. 2. Ocorre que o requerido 

não cumpriu com as obrigações assumidas, tendo emitido cheques e 

efetuado saques que acabaram por extrapolar o limite de crédito 

disponibilizado pelo banco, sem que fosse providenciada a regularização 

do excesso. Tornou-se então, a partir do vencimento do contrato, 

imediatamente exigível a totalidade do crédito, que em 17/04/2013 

importava em R$ 23.274,55 (vinte três mil, duzentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrativo anexo. 3. 

Com a uniformização do entendimento do STJ no sentido de que contratos 

de abertura de crédito (abertura de crédito em conta corrente) não são 

títulos executivos extrajudiciais, tem admitido a jurisprudência pátria como 

válida a propositura de Ação Monitória para a cobrança de saldo devedor 

de conta corrente, tendo sido inclusive sumulado tal entendimento pelo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, in verbis: "Súmula 247/STJ: O contrato 

de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". 

4 . Em face do exposto e com fundamento no art. 1.102 a, b e c do Código 

de Processo Civil, requer: a) recebida a presente, seja determinada a 

expedição de mandado de pagamento, a fim de que o requerido venha a 

cumprir com suas obrigações, pagando a importância de R$ 23.274,55 

(vinte três mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos) que deverá ser acrescida a partir de 17/04/20 13 até a data do 

efetivo pagamento, de correção monetária mais juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento), sem 

prejuízo dos juros remuneratórios contratados, ou querendo, apresente os 

embargos que tiver; b) não sendo efetuado o pagamento ou apresentados 

embargos, ou mesmo se rejeitados eventuais embargos que venham a ser 

opostos pelos devedores, seja constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, determinando-se a expedição de mandado de citação do 

requerido para pagar a importância devida, acrescida dos encargos já 

dispostos no item "a" supra, além das custas processuais e honorários 

advocatícios, sob pena de penhora e prosseguimento do feito na forma 

prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X do Código de Processo Civil; c) 

requer desde já os benefícios dos parágrafos do art. 172 do Código de 

Processo Civil, para os fins de cumprimento do mandado de pagamento. 

Protestando pela produção de provas por todos os meios em direito 

permitidos, dá-se à causa o valor de R$ 23.274,55 (vinte três mil, duzentos 

e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). P. deferimento. 

Campo Grande - MS, 12 de Abril de 2013.

Despacho/Decisão: Processo n°: 603-09.2013.811.0108 (Código 

41727)Requerente: Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio 

VerdeRequerido: Marco Aurelio CostaAÇÃO MONITÓRIAVISTOS.Tendo em 

vista as diversas tentativas frustradas de citação pessoal do requerido, a 

fim de que seja regularizado o procedimento com a angularização do feito, 

determino seja promovida a citação ficta da parte requerida.Transcorrido o 

p r a z o  p a r a  m a n i f e s t a ç ã o ,  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 

28 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.
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Tapurah, 22 de março de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54194 Nr: 1742-88.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE LIMA PORTELA, CARMEN 

PERES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO DE LIMA PORTELA, Cpf: 

90293703191, Rg: 20223765, Filiação: Ana Fausta de Lima Portela e Miguel 

Ribeiro Portela, data de nascimento: 18/01/1957, brasileiro(a), natural de 

Sarandi-RS, casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido CARMEN PERES MACHADO, Cpf: 61559270144, Rg: 9219382, 

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: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, 

agricultor, inscrito no CPF sob o n° 346.237.791-49 e RG n° 459.993 

SSPIMT, residente e domiciliado no Assentamento Santa Luzia, Lote 24 

(Sítio Raio de Luz), Tapurah/MT, vem respeitosamente à ilustre presença 

de Vossa Excelência, por meio de sua advogada que a esta subscreve, 

com escritório a Av. das Flores, n. 1048, Centro, nesta Comarca de 

Tapurah/MT, nesta, com fulcro nos arts. 206 e ss do Código Civil, e art. 

275, I CPC (rito sumário), propor AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA BAIXA DE PROTESTO Em desfavor de ALFA INVEST, 

CNPJ ignorado, situada na Rua Serra de Bragança, 1789 I SI 1 -Vila Gomes 

Cardim, São Paulo I SP e T. X. MALULI CESAR - ME, inscrita no CNPJ 

08.133.50110001-58, situada na Rua Jaime Spinola Castro, 571, Jardim 

Nazareth, São Jose Do Rio Preto, SP, CEP 15054-020, pelas rationes facti 

et juris a seguir aduzidas: I- FATOS A Requerente dirigiu-se a instituição 

financeira local (Banco do Brasil) para realizar financiamento rural, vez 

que sobrevive do plantio realizado no Lote 24 do Assentamento Santa 

Luzia, e ao realizar pedido custeio agrícola teve sua solicitação negada 

devido a anotação de restrição de crédito efetivada junto ao SERASA 

devido o protesto indevido realizado pelas Requeridas. A certidão de 

Protesto do Cartório do 2° Ofício de Lucas do Rio Verde anexa demonstra 

tratar-se de protesto de DUPLICATA MERCANTIL no qual consta como 

cedente e sacador as requeridas, de suposta duplicata no valor de R$ 

183,33 (cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos) vencida em 

09/10/2008 e protestada em 17/10/2008. Todavia, o Autor desconhece a 

origem da dívida e não realizou qualquer aqu1s1çao no referido valor que 

ensejasse o protesto por falta de pagamento. A arbitrariedade das rés é 

tão evidente que o título sequer foi protestado no domicílio do autor, onde 

reside há mais de 15 (quinze) anos e é pessoa notória na cidade, já que 

por oito anos exerceu o mandato de presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais de Tapurah. O Autor nunca foi à cidade de São Paulo, 

onde se localiza a sede das requeridas para adquirir produto neste valor. 

Ao tentar localizar a empresa por contato telefônico e sites da internet, o 

autor tomou conhecimento de que tratam-se as requeridas de empresas 

que fecharam suas portas após reiteradas vezes realizarem protestos 

indevidos para coibirem as pessoas ao pagamento, havendo vários 

processos judiciais contra as mesma. De toda forma Excelência, o título 

nunca foi executado e encontra-se prescrito, não podendo subsistir o 

protesto indevido. Não tendo localizado as requeridas para a baixa 

indevida do protesto, não resta outra alternativa senão recorrer a via 

judicial para que seja suspenso o ato indevido. DO DIREITO [... ]DOS 

PEDIDOS Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 1. 

LIMINARMENTE, antecipação parcial dos efeitos da tutela com a 

determinação da imediata baixa do Protesto junto ao Cartório do 2° Ofício 

da COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - CARTÓRIO FILIPETTO MAL TA 

e exclusão do nome do Autor do SERASA e SPC no que concerne ao 

débito em discussão. 2. A citação das Rés, no endereço preambular, na 

pessoa de seus respectivos representantes legais, para querendo, 

contestar o pedido, sob pena de revelia e confissão ficta. 3. A 

procedência da presente ação decretando-se a negativa do débito bem 

como para compelir a Ré a proceder a baixa definitiva em qualquer órgão 

de restrição ao crédito, em especial Protestos e anotações no SERASA e 

SPC, bem como para o reconhecimento da prescrição da dívida 

indevidamente inscrita. 4. Seja a Ré condenada ao pagamento de verba 

indenizatória por dano moral causado ao Autor, cujo valor deverá ser 

arbitrado por Vossa Excelência. 5. A inversão do ânus da prova para que 

as Rés apresentem a origem do débito (nota fiscal, comprovante de 

entrega do produto/prestação de serviço, etc). 6. Os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n°. 1.060/50 com as alterações 

pela Lei 7.510/86 e Lei n°. 7115/83, por ser a Requerente pessoa pobre na 

acepção da palavra e na forma da lei, e não poder arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios, sem comprometimento do sustento 

próprio e de sua família (Declaração de Hipossuficiência) anexa; Provará o 

que for necessário, usando de todos os meios permitidos em direito, em 

especial prova documental, testemunhal, depoimento pessoal da 

reclamada. Atribui-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Nestes termos, Pede deferimento. Tapurah-MT, 28 de novembro de 2013.

Despacho/Decisão: Processo n°: 1742-88.2016.811.0108 (Código 

54194)Requerente: Jorge Mendes de OliveiraRequeridos: Sebastião de 

Lima Portela e OutraAÇÃO DECLARATÓRIAVISTOS.Tendo em vista as 

diversas tentativas frustradas de citação pessoal dos requeridos, a fim de 

que seja regularizado o procedimento com a angularização do feito, 

determino seja promovida a citação ficta da parte requerida.Transcorrido o 

p r a z o  p a r a  m a n i f e s t a ç ã o ,  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 

28 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz 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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 22 de março de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 2580-94.2017.811.0108

 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: RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO GONÇALVES DOS REIS 

SUBRINHO, Cpf: 50266462120, Rg: 747.610, Filiação: Elizeu Gonçalves 

dos Reis e Jovelina Alves da Gama, data de nascimento: 26/08/1969, 

brasileiro(a), natural de Formoso-MG, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 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: Ruth dos Santos Reis, brasileira, casada, gerente de 

lanchonete, portadora da CNH n° 06582464956, DETRAN/MT, inscrita no 

CPF n° 899.639.701-68, residente e domiciliada na Rua dos Carvalhos, n° 

1.471, Bairro: Cristo Rei, na cidade de Tapurah/MT, por intermédio de sua 

advogada (procuração anexa), com escritório profissional sito à Av. das 

Flores, n° 2048, Jardim Juliana, Tapurah/MT, onde recebe notificações e 

intimações de praxe, vem mui respeitosamente à presença de Vossa 
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Excelência propor a Ação de Divórcio em desfavor de Geraldo Gonçalves 

dos Reis Subrinho, brasileiro, casado, portador do RG n° 747.610 SS//MT, 

inscrito no CPF n° 502.664.621-20, residente e domiciliado em local incerto 

e não sabido (ignorado), pelos motivos de fato e de direito a seguir 

aduzidos: Fatos A autora casou-se com o réu em data de 16 de abril de 

1994, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, no Cartório de Registro 

Civil de Coxipó/MT, Comarca de Cuiabá/MT, casamento registrado no livro 

0328, fls. 033F, Termo 009558 (Certidão de Casamento anexa); Da união 

do casal nasceram quatro filhas: Rafaele dos Santos Reis, nascida em 

31/05/1993; Geovanna dos Santos Reis, nascida em 31/01/1998; e 

Gabriella dos Santos Reis e Gracielle dos Santos Reis, gêmeas, nascidas 

em 06/08/2003; certidões de nascimento anexas. Durante a união do casal 

não foram adquiridos bens. Em data de 27 de setembro 2017 por ser o 

principal suspeito do cometimento do crime previsto no artigo 217-A c/c o 

artigo 71 e 266 do CP, tendo como vítima sua filha Rafaele dos Santos Reis 

o réu sumiu e nunca mais voltou. A suspeita deu origem ao processo n° 

359-17.2012.811.0108 código 27337, que tramita na Vara Única da 

Comarca de Tapurah/MT, estando o processo inclusive suspenso no art. 

366 do Código de Processo Penal. Dessa forma, diante da gravidade das 

acusações que pesam sobre o réu em relação ao processo crime acima 

mencionado, aliado ao tempo que o réu encontra-se em lugar incerto e não 

sabido - há mais de cinco anos - o fato de não haver mais nenhuma 

ligação de sentimento com o mesmo, não há porque se perpetuar o vínculo 

de casamento entre as partes o que evitará diversos constrangimentos a 

autora. Há também o impedimento legal para que a autora possa 

prosseguir com sua vida, bem como legalizar seu estado civil o que se 

dará somente quando a autora desfazer definitivamente o vínculo conjugal 

que ainda mantêm com o réu. Conforme já mencionado acima, o réu 

encontra-se me lugar incerto não sabido desde a suspeita do cometimento 

do crime acima descrito, ou seja, desde o dia 27 de setembro de 2012. 

Embora a autora e o réu tem quatro filhas em comum a autora, por hora, 

desiste da fixação de pensão alimentícia em favor das filhas . Requer 

ainda a que possa continuar a usando o nome de casada, vez que é 

assim que é conhecida na sociedade. [...] Pedidos Diante de todo o 

exposto a Vossa Excelência a autora requer: 1 - A citação do réu por 

edital, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido desde 27 de 

setembro de 2012, conforme dispõe o artigo 256, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015, para, querendo, responder ao processo, sob pena de 

incidir na revelia e seus efeitos, conforme artigo 344 do Código de 

Processo Civil/2015; 2 - a concessão dos benefícios da assistência 

jurídica gratuita, posto que a autora não tem condições de arcar com as 

despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua 

família, conforme artigo 98 e seguintes do CPC/2015; 3 - a tramitação do 

processo em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 11 do 

CPC/2015; 4 - a intimação do i. membro do Ministério Público, para que, 

querendo, se manifeste acerca da presente ação; 5 - a procedência total 

dos pedidos, com a decretação do divórcio do casal, expedindo Mandado 

de Averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para as anotações 

necessárias; 6 - requer ainda que a autora continue usando seu nome de 

casada, conforme supramencionado. 7 - seja o réu condenado ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; Por fim, protesta por 

comprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente o depoimento pessoal das partes e testemunhas, caso 

necessário, requerendo prazo para apresentação de rol, entre outras que 

fizerem necessárias. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Termos em que pede e aguarda deferimento. Tapurah/MT 20 de outubro de 

2017.

Despacho/Decisão: Processo n°: 2580-94.2017.811.0108 (Código 

60353)Requerente: Ruth dos Santos ReisRequerido: Geraldo Gonçalves 

dos Reis SubrinhoAÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSOVISTOS.Procedimento 

ordinário consoante disposição do artigo 40, §3º, da Lei nº 

6.515/77.Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do 

Código de Processo Civil/2015. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na 

forma da Lei nº 1.060/50.Cite-se a requerida, com as advertências de 

estilo.Cientifique-se o Ministério Público.Transcorrido o prazo para 

resposta, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.Fabio 

PetengillJuiz 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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 22 de março de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 016/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de 

Direito da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 02/2015/PRES, de 

02/3/2015, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente Paulo da Cunha.

CONSIDERANDO que a servidora Aline Schorro, matrícula 32.619, Analista 

Judiciário PTJ, designado na função de Gestor Judiciário, estará afastada 

de suas funções por motivo férias regulamentares, no período de 

02/04/2018 à 16/04/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Ercílio Giacomel, Analista Judiciária PTJ, matrícula 

20.784, para exercer a Função de Gestor Judiciário, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, durante o período de 02/04/2018 à 16/04/2018.

Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Em Terra Nova do Norte/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

juiz Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 44-87.2014.811.0085

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 Indefiro o pedido da parte requerida, pois não verifico qualquer 

constrangimento na presença da parte autora no depoimento prestado 

pela parte requerida, mesmo porque o autor já havia prestado seu 

depoimento pessoal, nos termos do artigo 385, parágrafo segundo do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte autora não 

apresentou testemunhas para serem ouvidas nesta solenidade, declaro 

preclusa a produção de prova testemunhal pelo autor. Saem as partes 

intimadas para apresentarem as alegações finais, no prazo sucessivo de 

05 dias. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62557 Nr: 1390-68.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDMAR RODRIGUES TERRAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Aray Carlos 

Barbosa e Valneide Fernando C. dos Santos Filho. Considerando a 

informação trazida no interrogatório do réu, e para melhor elucidação dos 

fatos, entendo pertinente a oitiva de Lucimara Cirineo Rodrigues como 

testemunha do juízo. Declaro encerrada a instrução processual. Sai a 

defesa intimada para apresentar as alegações finais, no prazo de 05 dias. 

Certifique-se sobre a existência deste processo no processo código 
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62377. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62644 Nr: 1467-77.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOÃO COMACHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT Nº 4.482

 (...)Por via de consequência, diante desta perspectiva, no feito em lime, 

inobstante a titânica defesa apresentada, não logrou êxito em demonstrar 

satisfatoriamente qual seja o “periculum in mora”, mormente porque se 

quedou a sustentar que, caso prossiga a execução pode o executado ter 

seus bens afetados, ou seja, consectário lógico do processo 

expropriatório. RECEBO os embargos à execução, sem, contudo, 

conferir-lhe efeito suspensivo.Proceda-se à intimação da exequente, 

através do advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de Processo 

Civil].Concedo ao embargante o benefício da justiça gratuita.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63465 Nr: 295-66.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI LOURENÇO, CAROLINA LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7440/ MT, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Se preenchidos os requisitos do art. 260, do CPC, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação.

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59268 Nr: 1009-94.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBSON PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.Por derradeiro, designo a 

audiência de instrução para o dia 06/06/2018, às 14h10min por ausência 

de vaga anterior na pauta.Intimem-se o acusado, o advogado, e as 

v í t imas / tes temunhas ar ro ladas .C ien t i f i que -se  o  M in is té r io 

Público.Intimem-se.Terra Nova do Norte/MT, 16 de março de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59269 Nr: 1010-79.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:OAB/MT 19.960-O, FREDERICO STECCA 

CIONI - OAB:15.848-A MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.Por derradeiro, designo a 

audiência de instrução para o dia 05/06/2018, às 13h30min por ausência 

de vaga anterior na pauta.Intimem-se o acusado, o advogado, e as 

v í t imas / tes temunhas ar ro ladas .C ien t i f i que -se  o  M in is té r io 

Público.Intimem-se.Terra Nova do Norte/MT, 16 de março de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 131-04.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de "Ação de Interdição com pedido de Tutela Antecipada 

de Curatela Provisória" movida por SEBASTIÃO BORGES DE SOUZA, por 

meio de patrono devidamente constituído nos autos, em face de LAIRTON 

BORGES DE SOUZA, sob o argumento, em suma, de que o demandado 

encontra-se impossibilitado de reger os atos da vida civil devido ser 

portador de retardo mental e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57203 Nr: 1374-85.2015.811.0085

 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: SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, 

FRANCISCO ENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, o 

que faço nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Sem honorários, cf. entendimento sumulado do STJ. P.R.I.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-90.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 10 de maio 

de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-08.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEA DE BARROS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 
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intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 10 de maio 

de 2018, às 14h00min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 06/2018

Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes Juiz substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o artigo 6º da Emenda Constitucional Nº 19, de 04.06.98, 

Artigo 23, Parágrafo 4º da Lei Complementar Nº 04,de 15.10.90 – Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado, Ato Regulamentar Nº 04/99/CM, 

de 01.10.99,

CONSIDERANDO, o disposto na Seção III, Artigos 36 a 39 da Lei 8.814 de 

2008, o qual determina o cumprimento do Estagio Probatório pelo servidor 

nomeado para cargo em provimento.

CONSIDERANDO, o disposto no Artigo 21 dos Provimentos N.007/2011/CM 

e Provimentos N. 001/2012/CM, de 03.02.2012, publicado no dia 

23.02.2012, o qual instituiu o Programa de Avaliação do Estagio Probatório 

dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e formação 

da Comissão de Análise de Avaliação nos Fóruns.

RESOLVE:

Art. 1º– ALTERAR o art.2º da Portaria nº 21/2017 datada de 30.05.2017 

para compor a Comissão de Análise de Avaliação do Estágio Probatório, a 

servidora Valéria Ap. P da S. Ferreira, matricula 25616 em substituição a 

servidora Ana Rita Profeta da Cruz, matricula 21753.

Art. 2º- Em decorrência da alteração constante do Art. 1º retro a 

Comissão de Análise de Avaliação do Estágio Probatório passa ser 

composta dos membros seguintes: Presidente: Elmo Lamoia de Moraes, 

Juiz substituto e Diretor do Foro.b.Membro: Amarilton Rodrigues da Cruz, 

Analista Judiciário, designado Gestor Geral, Membro: Valéria Ap. P da S. 

Ferreira, Oficiala de Justiça.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos – Estagio Probatório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

Divisão de Cadastro e Informação.

Vila Bela da Ss. Trindade, 22 de março de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 1504-31.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEBdCS, HBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 DESPACHO

Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de fls. 30, e considerando a suspensão das 

atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca por meio da 

Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Advogado Robervelt Braga Francisco, 

OAB/MT nº 8834, para patrocinar a defesa da parte executada até o fim 

da lide.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso 

manifestando-se nos autos, no prazo de 15 dias, ou informe o 

desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 396-64.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lucineia Conceição Dutra, Rafael Dutra Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevaldo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Diante do teor do termo de audiência de conciliação de fls. 26, e 

considerando a suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Advogado Ivair Bueno Lanzarin, OAB/MT nº 8029, para patrocinar a 

defesa da parte requerente, bem como o Advogado Eduardo Schnell 

Nothen Junior, OAB/MT nº 22662, para patrocinar a defesa do requerido 

nos autos, ambos até o fim da lide.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intimem-se os causídicos nomeados para que assumam o compromisso 

manifestando-se nos autos, no prazo de 15 dias, ou informem o 

desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60021 Nr: 50207-27.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57600 Nr: 65-19.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Mudesto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57073 Nr: 806-93.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 525-74.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosirene de Oliveira Javanu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52768 Nr: 920-03.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisvaldo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 502-65.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Erika Valeriano Antiares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50719 Nr: 538-44.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sebastião Cezario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31914 Nr: 1214-26.2011.811.0077

 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: Carmelita Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31661 Nr: 961-38.2011.811.0077

 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: Eva Charupá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31321 Nr: 621-94.2011.811.0077

 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: Laudio Nunes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 24495 Nr: 1085-94.2006.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lair Ferreira, Marinalva Farias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22559 Nr: 601-16.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGRdAN, EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, tome as providências determinadas na Sentença/Despacho 

retro, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 1504-31.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEBdCS, HBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 
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Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 396-64.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lucineia Conceição Dutra, Rafael Dutra Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevaldo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28141 Nr: 823-42.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Selma 

Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tumicha Salvaterra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22006 Nr: 59-95.2005.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana 

Júlia Coelho de Freitas, Lilian Graciela Ferreira Coelho, Julian Rodrigo Bispo 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63281 Nr: 1574-48.2017.811.0077

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLdMB, ECPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 396-64.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lucineia Conceição Dutra, Rafael Dutra Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevaldo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60614 Nr: 301-34.2017.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdP, LGdPL, LHdPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60515 Nr: 239-91.2017.811.0077

 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: Girlene Vieira da Silva, Paulo Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O, Ricardo Bosquesi - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57905 Nr: 214-15.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ediana de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Vieria Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57158 Nr: 834-61.2015.811.0077

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Maconho Paz, Denildo da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60757 Nr: 402-71.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosme Tumicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58796 Nr: 597-90.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58793 Nr: 594-38.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58451 Nr: 480-02.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eribaldo Moura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51480 Nr: 1313-59.2012.811.0077

 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: Keila Viana da Cruz Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 1272-63.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Raimunda Surubi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 145-12.2018.811.0077

 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): Flávio Ferreira de Souza, Clayson Kenedy 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 [...]Outrossim, para a concessão da medida liminar, de acordo com o 

Código de Processo Civil devem estar presentes os requisitos 

indispensáveis, consistentes na probabilidade do direito, fummus boni iuris 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, periculum in 

mora, isto é, a possibilidade de ineficácia material da decisão que venha a, 

eventualmente, conceder a tutela definitiva.Dispõe o art. 300 do CPC:“Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” (g.n.)Partindo desse preceito, entendo que se 

fazem presentes os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela 

pedida, considerando que o autor trouxe aos autos indícios de prova que 

autorizam a concessão nesta fase processual dos pleitos iniciais, com 

vistas à coibir a prática ilícita do nepotismo no âmbito da administração 

pública.Posto isso, CONCEDO inaudita altera pars, a liminar pretendida, 

para determinar ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de 
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Vila Bela da Santíssima Trindade, Flávio Ferreira de Souza, a exonerar o 

servidor requerido Clayson Kenidy Ferreira de Souza do cargo 

comissionado de Secretário Legislativo da Presidência (Portaria nº 

033/2017), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária e pessoal (o atual ou quem lhe substituir) no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o que faço nos termos do art. 11 da Lei nº 

7.347/1985 c/c art. 537, do CPC;DETERMINO ainda[...].

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111395 Nr: 931-49.2016.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS

Certifico para os devidos fins, em cumprimento ao artigo 4º, § 3º do 

Provimento nº 09/2007-CGJ, que revendo os autos da MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA), distribuída sob nº 

931-49.2016.811.0102, Código nº 111395, onde consta como Requerente 

Lucinda de Oliveira Caldas e como Indiciado José Adilson Caldas, 

constatei que o ADVOGADO DR. ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS, 

inscrito na OAB/MT, SOB N. 19953, com escritório profissional na Rua das 

Castanheiras, n. 642, na cidade de Sinop-MT, FOI NOMEADO PARA 

ATUAR COMO ADVOGADO DATIVO DA PARTE REQUERENTE, no 

despacho proferido em 07/04/2017, o MM. Juíz da Vara Única desta 

Comarca, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, arbitrou os 

honorários advocatícios do Dr. Anderson Davi Maciel dos Santos, inscrito 

na OAB-MT sob n. 19953, em 03 (três) URHs, nos termos da Resolução n. 

96/2007 – Tabela de Honorários da OAB/MT, levando-se em consideração 

o trabalho desempenhado. Nada mais, todo o referido é verdade e dou fé. 

Dou esta por certidão. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 

Vera-MT, aos 22 de Março de 2018. Eu, Paula de Sá Pereira, Gestora 

Judiciária, assina. Válida somente com o selo de autenticidade.

Paula de Sá Pereira

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113476 Nr: 145-68.2017.811.0102

 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 OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNERI CORREA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927/SC, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se acerca da certidão de decurso de prazo expedida em 

22/03/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40421 Nr: 31-86.2004.811.0102

 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: MADEIREIRA FABIANE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MISTURINI, AURÉLIA MISTURINI, 

VILSON MISTURINI, Neuride Zucchi Misturini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-OAB/MT, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331, 

DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:OAB/MT 9876, MATEUS MENEGON - 

OAB:11.229-B, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Codigo do Processo n. 40421

Cuida-se de processo movido por Madeireira Fabiane Ltda contra Pedro 

Misturini e outros, os quais me vieram conclusos em substituição legal, 

haja vista a suspeição do Magistrado titular da Vara, bem como diante da 

ausência do Magistrado que atua em 1ª substituição e a suspeição do 

Magistrado que atua em 2ª substituição. Assim, nos termos do que 

estabelece o Provimento 10/2008/CM , o Juízo da 4ª Vara desta Comarca 

de Sinop é o próximo da ordem de substituição, de modo que passo a 

analisar os autos.

Verifico que aportou aos autos a petição de Embargos de Declaração, 

protocolada nesta data, a qual requer que o Magistrado se pronuncie 

acerca do incidente de suspeição; bem como que seja revogada a decisão 

que indeferiu o pedido de permanecia dos requeridos na área já plantada e 

que os autos sejam remetidos ao substituto do magistrado Clovis Mario 

Teixeira de Mello.

Com relação a tais pedidos, perderam o objeto, haja vista que o Magistrado 

supracitado reconheceu a sua suspeição, conforme fundamentado em 

sua decisão proferida em 21/03/2018 e, em decorrência, os autos foram 

remetidos a esta Magistrada.

Saliento, ademais, que descabe a este Juízo de 1ª Instancia deliberar 

sobre o pedido dos requeridos de permanência na área litigiosa até que 

ultimem a colheita da safra de milho, pois a decisão que suspendeu a 

eficácia da determinação acerca da revogação da liminar anteriormente 

concedida à parte requerente foi prolatada pelo órgão “ad quem”, a quem 

deve ser dirigido qualquer pedido que envolva a questão.

 Isto posto, determino que seja cumprida a decisão prolatada pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1002050-72-2018.8.11.0000, expedindo-se o respectivo mandado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104486 Nr: 141-02.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISNER ALVES DE ABREU, HILÁRIO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Luiz Henrique Magnani - 

OAB:MT0008836O

 Autos nº: 141-02.2015.811.0102

Código nº: 104486

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que foi designada audiência para a data de 

23/03/2018, todavia, conforme certidão à ref. 82, ainda não foi cumprida a 

carta precatória relatiava à citação do denunciado Wisner Alves de Abreu.

Desta forma, CANCELO a solenidade agendada nestes autos.

DETERMINO que a Secretaria da Vara oficie COM URGÊNCIA à Comarca 

de Cuiabá/MT, solicitando informações quanto ao cumprimento da carta 

precatória de citação expedida à ref. 08.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 22 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66040 Nr: 39-58.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAKXIMOVITZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT-14.539

 Autos n.39-58. 2007.811.0102

Código n. 66040

Vistos, etc.

Tendo em vista o Ofício de n° 081/2018/PJ/VERA-MT, no qual o Ministério 

Público requer, justificadamente, a redesignação das audiências 

agendadas no dia 23 de março de 2018, 3REDESIGNO a solenidade 

agendada neste processo para o dia 07 DE JUNHO DE 2018 ÀS 

09HORAS.

INTIME-SE a defesa do acusado para manifestar quanto a certidão do 

oficial de justiça à ref. 54, apresentando o endereço atualizado das 

testemunhas Armelindo Feldhaus e Fábio Ribeiro dos Santos, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 CUMPRA-SE de acordo com a decisão já proferida nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 22 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102815 Nr: 697-38.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.697-38.2014.811.0102

Código n. 102815

Vistos, etc.

Tendo em vista o Ofício de n° 081/2018/PJ/VERA-MT, no qual o Ministério 

Público requer, justificadamente, a redesignação das audiências 

agendadas no dia 23 de março de 2018, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 07 DE JUNHO DE 2018 ÀS 10HS00MIN.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa do acusado para manifestarem 

quanto a certidão do oficial de justiça à ref. 73, apresentando o endereço 

atualizado das suas respectivas testemunhas – Elaine Felix da Conceição 

(MP) e Valdivino dos Santos (Defesa), no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

 INTIME-SE o acusado para comparecimento na solenidade, devendo o 

Oficial de Justiça avaliar a necessidade de intimação por hora certa.

No mais, CUMPRA-SE de acordo com a decisão já proferida nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 22 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117577 Nr: 1844-94.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300/B

 Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela, para 

determinar que a parte ré suspenda a cobrança do valor discutido nos 

autos (R$441,82 – quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois 

centavos), e que gerou a ordem de restrição sob o nome da parte autora, 

suspendendo também a restrição em seu nome, sob pena de multa diária 

que fixo no valor de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121022 Nr: 362-77.2018.811.0102

 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: BASILIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline, João Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO o pedido liminar de despejo. No mais, RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT. Após, INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a 

parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104571 Nr: 185-21.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LEANDRO LTDA ME, LAERCIO 

FERREIRA FERNANDES, MARIA APARECIDA GOMES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade, pelo que, DECLARO NULA a citação por edital realizada 

nos autos.Por conseguinte, DECLARO nulo todos os atos realizados após 

a citação por edital, incluindo a penhora online realizada à ref. 55. Desta 

forma, deixo de analisar o pedido referente a impenhorabilidade de verba 

salarial, uma vez que declarada nula a citação por edital. PROCEDA-SE ao 

levantamento do valor em favor do executado Laércio Ferreira 

Fernandes.No mais, entendo pela desnecessidade de nova citação dos 

executados, uma vez que o CPC em seu artigo 239, § 1° traz que “O 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução”.INTIMEM-SE as partes para 

que dê andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107130 Nr: 1083-34.2015.811.0102

 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: ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1083-34.2015.811.0102

Código n. 107130

Vistos, etc.

Trata-se de ação de inventário ajuizada por Eusébia Lopes Benitez, tendo 

como inventariado Daniel Benitez Duarte.

À ref. 28, a requerente pugnou pelo arquivamento do presente inventário.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tratando-se de inventário em que os herdeiros são todos maiores, 

restando, desse modo, aberta a via do inventário extrajudicial, não 
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vislumbro óbice à homologação da desistência manifestada nestes autos.

Desse modo, tendo em vista o pedido expresso, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, porém 

suspendo sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 22 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121596 Nr: 612-13.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTEM, MVAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDL, TPNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 612-13.2018.811.0102

Código nº: 121596

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 99, § 2° do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora a fim 

de que comprove os pressupostos da gratuidade de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, pois os documentos 

de págs. 11/12 não se mostram suficientes, na medida em que não 

permitem auferir a receita patrimonial do requerente.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 22 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 436-34.2018.811.0102

 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: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. DECIDO. Para concessão da liminar, de acordo com a 

legislação e a jurisprudência, necessário que credor demonstre a mora ou 

o inadimplemento do devedor, que decorrerá do vencimento do prazo para 

pagamento, e poderá ser comprovada nos autos por notificação 

registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do 

Decreto Lei 911/69, in verbis:Art. 2º (...). § 2º. A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Art. 

3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a 

mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, a notificação extrajudicial 

compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, 

cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação 

de busca e apreensão. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 72 

da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a 

comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a notificação extrajudicial deve ser 

efetivamente remetida e entregue no endereço residencial constante do 

contrato, não sendo necessário, porém, o recebimento pessoal pelo 

devedor. Ocorre que, in casu, a notificação expedida pelo credor não teve 

o condão de constituir em mora o devedor, em que pese às notificações 

extrajudiciais terem sido enviadas ao endereço constante no contrato de 

alienação fiduciária, as mesmas retornaram com a informação ausente 

(pág. 29 e 32).Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove a constituição em mora da parte requerida, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 439-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTDM, LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 439-86.811.0102

Código nº: 121154

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT,21 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121375 Nr: 519-50.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDOW, RDQW, RWDQ, RDQW, JDQW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDQ, EPDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processem em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). 3)DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 4)Diante 

da manifestação expressa do autor, quanto a realização da audiência de 

conciliação, DESIGNE-SE a solenidade de acordo com a pauta do 

conciliador desta comarca. 5)Inicialmente, verifico que a parte autora 

pleiteia o pedido de alimentos provisórios em face da requerida. Sendo 

assim, tendo que resta provado nos autos o estado de filiação, porém em 

razão da não comprovação da renda do alimentante, FIXO alimentos 

provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, devendo ser depositado 

na conta indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado a qualquer 

tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade. 6)Cite-se a parte requerida, devendo constar 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344, do CPC, sobretudo de 

que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado. Não apresentada 

contestação na audiência, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para a 

parte requerida conteste a ação, a contar da realização da solenidade 

(artigo 355 do CPC). INTIME-SE o executado da liminar, ora deferida. 

7)INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, para que compareça na 

audiência. 8)Consignem-se as advertências legais, em especial a eventual 

ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, 

segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o arquivamento 

do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato”. 9)Apresentada a contestação, MANIFESTE-SE a 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 10)Após tudo cumprido, 
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conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do feito. 

11)Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121433 Nr: 12020-39.2016.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT 20.619, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - OAB:MT 

20.091, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT 21.794

 Desse modo, a fim de dar prosseguimento ao feito, e considerando que a 

requerida foi devidamente citada da presente ação (pág. 64), estando 

pendente a realização de audiência de conciliação, uma vez que 

cancelada pelo Juízo deprecante (pág. 67), DESIGNE-SE nova audiência, 

conforme pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.INTIME-SE o 

requerente, bem como a requerida, pessoalmente, para comparecimento, 

observando quando a esta última, o endereço indicado à pág. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121436 Nr: 548-03.2018.811.0102

 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): FELIPE BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 548-03.2018.811.0102

Código nº: 121436

 Vistos etc.

Considerando que a assinatura digital foi autentificada sobre a planilha de 

cálculos juntada à inicial, dificultado este juízo na leitura do referido 

documentos, INTIME-SE a requerente para sanar a falha apontada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento (art. 321, do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 21 de março de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109114 Nr: 259-41.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 259-41.2016.811.0102

Código nº: 109144

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à ref. 83:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 21 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121480 Nr: 564-54.2018.811.0102

 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): DL MADEIRAS LTDA ME, DELZA CRISTINA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 564-54.2018.811.0102

Código nº: 121480

 Vistos etc.

Considerando que a assinatura digital foi autentificada sobre a planilha de 

cálculos juntada à inicial, dificultado este juízo na leitura e compreensão do 

referido documentos, INTIME-SE a requerente para sanar a falha 

apontada, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a emenda da inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 21 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 514-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR PEDRO STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLI BALTAZAR LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 514-28.2018.811.0102

Código nº: 121365

 Visto etc.

Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada por VALCIR 

PEDRO STRAPASSON em desfavor de OLI BALTAZAR LERMEN, na qual 

requer a designação de perito para a confecção de laudo pericial a ser 

realizado in loco, apresentando respostas aos quesitos formulados na 

petição inicial e a fixação de prazo para sua entrega.

Na causa de pedir, aduz ser proprietário da Fazenda Horizonte, situada na 

Gleba Atlântica, Zona Rural no município de Vera/MT, com matrículas nº 6, 

150, 151, e 152, todas do CRI de Vera/MT onde reside com sua família e 

exploram economicamente a propriedade na modalidade grupo familiar.

Aduz que no dia 14/02/2018, avistou um avião agrícola executando 

trabalhos de aplicação de agrotóxicos nas lavouras de soja da 

propriedade vizinha. Contudo, alega que a aplicação do produto atingiu 

sua propriedade, causando fitoxidade nas plantas.

Daí que afirma não restar outra alternativa senão o ajuizamento desta 

ação para averiguação da extensão dos danos, a fim de propor ação de 

indenização.

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil:

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.

Consoante se verifica, a novel legislação adjetiva deu ênfase ao que se 
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que se convencionou denominar direito autônomo à prova, o qual confere 

ao titular a faculdade de postular em juízo a produção de determinada 

modalidade probatória, independentemente de urgência ou de uma 

pré-existente ou futura ação principal, pois, com a antecipação da prova, 

caberá ao requerente avaliar a viabilidade de uma demanda futura, 

podendo optar por outra medida, como a realização de um acordo ou outro 

meio de solução do conflito.

No caso em tela, o requerente noticia que pretende usar a prova pericial 

em uma futura ação de indenização pelos danos ocasionados. Argumenta 

que a produção da prova se faz necessária nesse momento, pois trata-se 

de área de lavoura sazonal (milho e milheto), além de área de pasto, 

havendo receio de que se torne difícil a averiguação dos fatos na 

pendencia desta ação.

O caso se amolda à hipótese do artigo 381, I, acima transcrito, haja vista o 

receio do requerente “de que venha tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação”, circunstância que 

revela a adequação da via eleita.

No mais, diante dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, 

verifica-se a utilidade da medida ora postulada, motivo pelo qual o 

deferimento do pleito é de rigor.

Ressalta-se que, nos termos do artigo 382, § 4º, do CPC, neste 

procedimento, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão 

que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente 

originário”.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de produção antecipada da prova 

pericial, a ser realizada, in locu, a fim de que seja apurada a existência de 

dano ocasionado na propriedade do autor, e consequentemente sua 

extensão, decorrentes de aplicação de agrotóxicos aplicados em 

propriedade lindeira.

 Para tanto, NOMEIO como perito a Dr. CÂNDIDO PIETRO BIASI– Perito 

Cadastrado no Banco de Peritos do sítio do TJMT, com escritório na rua 

Benedito Américo, nº 281, Casa A, Jardim Itália I – SINOP-MT, CEP 

78.555-321 - telefone (66) 99995-4025 – e-mail: pbiasi@terra.com.br, 

termos do art. 464 do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes para os fins do artigo 465, § 1º, do CPC.

INTIME-SE o perito, através do e-mail acima indicado, para apresentar, em 

05 (cinco) dias: a) sua proposta de honorários; b) seu currículo, com a 

comprovação de sua especialização; c) seus contatos profissionais, em 

especial, o endereço eletrônico (caso sejam divergentes dos acima 

indicados), para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 

2º, CPC).

Informado o valor da proposta dos honorários, MANIFESTEM-SE as partes, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC), cabendo ao 

requerente, caso não discorde da quantia, realizar o depósito judicial no 

mesmo prazo.

Comprovado nos autos o depósito dos honorários, INTIME-SE o perito para 

que apresente o laudo pericial, no prazo de 20 (vinte) dias, devendo 

informar nos autos, em 24 (vinte e quatro) horas, a data para a realização 

do trabalho no local objeto da perícia.

Indicada a data da produção da prova, INTIMEM-SE as partes.

Para o desempenho de suas funções, deverá o perito delimitar e 

discriminar a extensão do incêndio que deu ensejo à lavratura do Auto de 

Infração nº 6439/E, respondendo aos quesitos formulados pelas partes. 

Para tanto, poderá valer-se de todos os meios necessários, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder das partes, de 

terceiros ou de repartições públicas, bem como instruir o laudo com 

planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia (art. 473, § 3º, CPC).

Apresentado o laudo, MANIFESTEM-SE as partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes, INTIME-SE o perito 

para prestar os eventuais esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 477, § 2º, CPC).

Fica facultado ao expert nomeado o pagamento de até 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários periciais no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários (art. 465, §4º, CPC).

Realizada a perícia e prestados eventuais esclarecimentos, REMETAM-SE 

os autos conclusos para sentença homologatória.

Após a homologação, os autos deverão permanecer em cartório pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, após o que deverão se entregues aos 

requerentes (art. 383, CPC).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69132 Nr: 555-10.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMDS, ALMDLN(, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 Nos termos da legislação vigente, Intimo o Advogado ROBERTO DE 

OLIVEIRA, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107133 Nr: 1085-04.2015.811.0102

 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: JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍRIO ENDERLE, ALZIRA ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:MT/15.326

 De outro lado, verifico que o requerente informou a ref. 115, que não 

houve o depósito em relação a safra de 2017, considerando que até o 

presente momento não houve a medição da área conforme determinado 

nos autos.Por sua vez, embora pendente o cumprimento da decisão, 

verifica-se que o contrato firmado pelo autor encerrou-se em 30/06/2017, 

desse modo, a fim de possibilitar o cumprimento da decisão, INTIME-SE o 

requerente informe se houve ou não renovação do contrato de 

arrendamento.Em caso positivo, CUMPRAM-SE a decisão de ref. 45, 

devendo o Oficial de Justiça informar no prazo de 15 (quinze) dias, a área 

efetivamente plantada no lote 127, objeto destes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-87.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMYS MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

à contestação juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-95.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA AO AUTOS.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 
 

PORTARIA N.º 12/2018-DF 

 

O  Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de sua competência legal, 

 

                                                 CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria – CNGC – Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão judiciário; 

 

  RESOLVE: 

 

I) ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados 

do mês de Abril/2018 das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo relacionados: 

 

 

Servidores 

Dias Servidor (es) Plantonista Telefone 

01 Maria Sônia Duarte Viana (65) 99285 7971 

07 e 08  Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique (65) 99285 7971 

14 e 15 Geovania Aparecida Nunes (65) 99285 7971 

21 e 22  Marta Ferreira Santos de Paula (65) 99285 7971 

28 e 29 Amanda Caroline Soares (65) 99285 7971 

30 Keyla Maria Pains de Oliveira (65) 99285 7971 

 

Oficial de Justiça 

01 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 

07 e 08  Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199 

14 e 15 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 

21 e 22  Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 

28 e 29 Welbson de Freitas Carvalho (65) 99985 1641 

30 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 

 

 

Juiz 

01 Ângela Maria Janczeski Goes (65) 99229 3445 

07 e 08 Ramon  Fagundes Botelho (66) 99281 0263 

14 e 15 Elmo Lamoia de Moraes (65) 99245 8672 

21 e 22 Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa (65) 99628 4620 

28, 29 e 30 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende (65) 99226 2961 

                                              Cumpra-se, cientificando os servidores supra  mencionados. 

 

     Araputanga - MT, 21 de março de 2018. 

 

 

 

           Renato José de Almeida Costa Filho 

                                                       Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITAÚBA 

 

EDITAL N.º 04/2018-DF 

 

 

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do 

Foro, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, no uso de suas atribuições legais torna público o 

GABARITO PRELIMINAR das provas de nível médio e superior em direito, realizada 

no dia 18.03.2018, em conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do 

Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 

17.05.2012 e c/c Edital nº 01/2018-DF deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico n° 10189, em 30.01.18. 

 

Prova de Nível Médio 

 

 

Questão 01 B  Questão 21 A 

Questão 02 D Questão 22 A 

Questão 03 ANULADA Questão 23 B 

Questão 04 ANULADA Questão 24 C 

Questão 05 C Questão 25 B 

Questão 06 A Questão 26 C 

Questão 07 B Questão 27 C 

Questão 08 C Questão 28 ANULADA 

Questão 09 ANULADA Questão 29 D 

Questão 10 ANULADA Questão 30 D 

Questão 11 ANULADA Questão 31 D 

Questão 12 A Questão 32 B 

Questão 13 C Questão 33 A 

Questão 14 A Questão 34 D 

Questão 15 D Questão 35 B 

Questão 16 B Questão 36 C 

Questão 17 B Questão 37 D 

Questão 18 C Questão 38 B 

Questão 19 B Questão 39 C 

Questão 20 B Questão 40 A 
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Prova de Nível Superior Direito 

 

 

Questão 01 C  Questão 21 C 

Questão 02 C Questão 22 A 

Questão 03 A Questão 23 D 

Questão 04 B Questão 24 B 

Questão 05 D Questão 25 D 

Questão 06 C Questão 26 B 

Questão 07 D Questão 27 C 

Questão 08 C Questão 28 B 

Questão 09 ANULADA Questão 29 A 

Questão 10 C Questão 30 C 

Questão 11 D Questão 31 B 

Questão 12 ANULADA Questão 32 D 

Questão 13 C Questão 33 B 

Questão 14 C Questão 34 D 

Questão 15 ANULADA Questão 35 A 

Questão 16 B Questão 36 B 

Questão 17 B Questão 37 B 

Questão 18 C Questão 38 D 

Questão 19 C Questão 39 A 

Questão 20 B Questão 40 A 

 

                                                       

                                         O candidato que pretender interpor recurso em relação ao 

Gabarito Preliminar da prova deverá apresentá-lo, no prazo de 02 (dois) dias úteis a 

contar da publicação deste Edital. 

      Para recorrer, o candidato deverá se utilizar de formulário a ser 

disponibilizado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Itaúba. 

      O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

       Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou 

qualquer outro meio além do previsto. 

       O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos 

recursos impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
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                               Se do exame de recurso resultar em anulação de questão 

integrante da prova, a pontuação será creditada a todos os candidatos independente de 

terem recorrido. 

         Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, 

recurso de recurso e/ou de gabarito oficial definitivo.   

                                            As provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito 

Definitivo. 

                                       Itaúba/MT, 20 de março de 2018. 

 

 

Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 

   
PROCESSO SELETIVO DE CONCILIADOR – 2018. 

 
Vistos etc. 

 
Trata-se de teste seletivo para o cargo de conciliador da Comarca de Itiquira-MT, aberto por 
meio do Edital nº 01/2018/DF, de acordo com a Lei Federal n. 9.099/95, de 26 de setembro de 
1995, com as Leis Complementares Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007 e 513/2013, de 
29 de novembro de 2013, em conformidade com o disposto no Edital n. 006/2011/PRES e no 
Provimento n. 040/2008-CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 
 
Da análise das fichas de inscrição dos candidatos ao cargo de estagiário, observa-se que 19 
candidatos se inscreveram para o teste seletivo e todos preencheram os requisitos legais e 
apresentaram os documentos exigidos no edital. 
Diante disso, DEFIRO a inscrição dos seguintes candidatos abaixo relacionados: 

 
A prova será realizada no dia 08/04/2018, com início às 08h00 e término previsto às 
12:00, na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, Rua: Fernando Corrêa Costa, S/n, 
Centro, na cidade de Itiquira-MT. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com 
trinta minutos de antecedência, munidos de documento de identidade com foto e caneta 
esferográfica azul ou preta. Afixe-se no átrio do Fórum. 

Itiquira-MT, 21 de março de 2018 
 

Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 
 

Nº NOME RG – IDENTIDADE 

01 Isabela Rosa Alves 001758543 SSP-MS 

02 Joyce Barcelos de Oliveira 21706921 SSP-MT 

03 Maico Alves Carvalho Campos 17219434 SSP-MT 

04 Charliane Ferreira Campos 2494578-1 SSP-MT 

05 Taliany Rodrigues de Souza 1590469-5 SSP-MT 

06 Morgana Bueno de Oliveira 1632892-2 SSP-MT 

07 Ângela Emanuele Rodrigues de Oliveira Mestre 2505573-9 SSP-MT 

08 Luzia Lins Soares 1529566-4 SSP-MT 

09 Ana Sabrina Ferreira Teixeira Santos 1791069 SEJUSP-MS 

10 Lalesca  dos Santos Morais 22966838 SSP-MT 

11 Silas da Silva Lima 2698517-9 SSP-MT 

12 Lauciano Aparecido de Souza 1745134-5 SSP-MT 

13 Geovanna Karolynne Rodrigues Monteiro de Oliveira  2121525 – SSP-MS 

14 Ellen Zandonadi Rodrigues 2080143-2 SSP-MT 

15 Letícia Aparecida Bras de Souza 2563868-8 SSP-MT 

16 Carmeligia Matos da Costa 2233147-6 SSP-MT 

17 Warllan Oliveira Costa 2320690-0 SSP-MT 

18 Micheli Linauer 1418333-1 SSP-MT 

19 Jeiniffer Fernanda Moreira Janjacomo 2082628-1 SSP-MT 
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EDITAL nº 
 
 
 O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Itiquira - MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2018/ADM, com fundamento na a Lei 

Federal n. 9.099/95, de 26 de setembro de 1995, com as Leis Complementares Estadual 

n. 270/2007, de 02 de abril de 2007 e 513/2013, de 29 de novembro de 2013, em 

conformidade com o disposto no Edital n. 006/2011/PRES e no Provimento n. 040/2008-

CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, torna pública a Relação de Inscrições 

Deferidas para a Seleção de Credenciamento para Conciliador desta Comarca, a seguir. 

 
Nº NOME RG – IDENTIDADE 

01 Isabela Rosa Alves 001758543 SSP-MS 

02 Joyce Barcelos de Oliveira 21706921 SSP-MT 

03 Maico Alves Carvalho Campos 17219434 SSP-MT 

04 Charliane Ferreira Campos 2494578-1 SSP-MT 

05 Taliany Rodrigues de Souza 1590469-5 SSP-MT 

06 Morgana Bueno de Oliveira 1632892-2 SSP-MT 

07 Ângela Emanuele Rodrigues de Oliveira Mestre 2505573-9 SSP-MT 

08 Luzia Lins Soares 1529566-4 SSP-MT 

09 Ana Sabrina Ferreira Teixeira Santos 1791069 SEJUSP-MS 

10 Lalesca  dos Santos Morais 22966838 SSP-MT 

11 Silas da Silva Lima 2698517-9 SSP-MT 

12 Lauciano Aparecido de Souza 1745134-5 SSP-MT 

13 Geovanna Karolynne Rodrigues Monteiro de Oliveira  2121525 – SSP-MS 

14 Ellen Zandonadi Rodrigues 2080143-2 SSP-MT 

15 Letícia Aparecida Bras de Souza 2563868-8 SSP-MT 

16 Carmeligia Matos da Costa 2233147-6 SSP-MT 

17 Warllan Oliveira Costa 2320690-0 SSP-MT 

18 Micheli Linauer 1418333-1 SSP-MT 

19 Jeiniffer Fernanda Moreira Janjacomo 2082628-1 SSP-MT 

 
A prova será realizada no dia 08/04/2018, com início às 08h00 e término previsto às 
12:00, na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, Rua: Fernando Corrêa Costa, S/n, 
Centro, na cidade de Itiquira-MT.  Os candidatos deverão chegar ao local da prova com 
trinta minutos de antecedência, munidos de documento de identidade com foto e caneta 
esferográfica azul ou preta. Afixe-se no átrio do Fórum. 

Itiquira, 21 de março de 2018 
 
 

Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 

 

EDITAL nº02/2018-DFNU 

 

Por ordem da MM.ª Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de Nova Ubiratã em Substituição Legal, Dr.ª Emanuelle 

Chiaradia Navarro, em conformidade com o disposto no Edital de Convocação 

das Entidades nº012/2016, torna pública a relação das entidades com cadastro 

regular. 

INSCRIÇÃO ENTIDADE 

0

01 

 

ASSOCIAÇÃO NOVA UBIRATÃENSE DE JUDÔ 

0

02 

 

ASSOCIAÇÃO AMAR PARA INCLUIR: PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS DE NOVA UBIRATÃ 

 

Após 10 (dez) dias da publicação deste edital, as 

entidades poderão apresentar o projeto, que será analisado pela equipe 

multidisciplinar. 

O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no 

modelo previsto no anexo III do Edital n. 012/2016. 

Após a análise, será publicada a lista das 

Instituições habilitadas. 

 

Publique-se este edital no local de costume. 

 

Nova Ubiratã (MT), 23 de março de 2018. 

 

Solange Lemos da Rosa 
Gestora Geral de 1ª Entrância 
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